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1 Introdução 

O desenvolvimento dos campos do Pré-Sal tem se demonstrado como principal vetor de crescimento 

da indústria de Óleo e Gás nos últimos anos. O aumento dessa demanda traz benefícios fiscais para o 

Estado do Rio de Janeiro. No entanto, há uma saturação da capacidade logística em operacionalizar 

tanto as cargas para exportação quanto as cargas para suprir as refinarias do Rio de Janeiro  

(Refinaria Duque de Caxias - REDUC) e Minas Gerias (Refinaria Gabriel Passos - REGAP).  

Dessa forma, a Açu Petróleo constitui um elo importante na cadeia de Óleo e Gás do Estado do Rio de 

Janeiro, contribuindo para diminuir a sobrecarga nos terminais marítimos construídos pela Petrobras 

(TEBIG e Ilha d’Água) de forma segura e ambientalmente sustentável. O Projeto SPOT conectará via 

oleodutos a Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP), situada no Porto do Açu - município de São 

João da Barra à Estação de Barra do Furado, da Petrobras, no município de Quissamã e com isso 

reduzirá a sobrecarga e os riscos operacionais e ambientais dos terminais para suprir as refinarias.  

Dentro deste contexto, para subsidiar a avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento, foi 

elaborado, seguindo as diretrizes da Instrução Técnica  (IT) PRES/CEAM nº 06/2019 e as normas 

ambientais vigentes,  o presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) do Projeto SPOT. O objetivo deste documento é apresentar em especial: (i) as 

características gerais da atividade (Cap. 4 - Descrição do empreendimento); (ii) os elementos que 

constituem o ambiente natural e antrópico (Cap. 7 - Diagnóstico Ambiental); (iii) os impactos ambientais 

relevantes associados à atividade (Cap. 8 - Avaliação de Impactos Ambientais); e (iv) as medidas e 

programas ambientais propostos (Cap. 9 - Medidas e Programas Ambientais). A caracterização dos 

eventos relacionados ao risco de geração de situações acidentais, visando compatibilizar a atividade 

com a proteção do meio ambiente, estão descritos em documento anexo a este EIA. 

Este EIA/RIMA foi pautado na referida Instrução Técnica (Anexo 1.1) emitido pelo Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA) para o Processo de Licenciamento Ambiental do Projeto SPOT  

(Processo Nº E-07/002.6314/2019). Em anexo ao EIA está o Cadastro Técnico Federal da equipe 

técnica da Mott MacDonald (Anexo 1.2). 

A fim de cumprir o disposto na IT em relação a correta delimitação das Áreas de Influência (AII e AID), 

a metodologia utilizada consistiu em definição de uma Área de Estudo (Regional e Local), em que, após 

um amplo levantamento de dados foi possível então proceder a correta delimitação das referidas Áreas 

de Influência. 

Desta forma, deixa-se claro que, em que pese o Diagnóstico Ambiental ter sido realizado nas Áreas de 

Estudo, os impactos identificados ficaram restritos às Áreas de Influência Indireta, Direta e Diretamente 

Afetada. 
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2 Objetivos e Justificativas 

2.1 Apresentação 

A Açu Petróleo faz parte do Complexo do Porto do Açu, localizado no município de São João da Barra, 

Rio de Janeiro, sendo a única empresa privada genuinamente brasileira a executar operações double 

banking para transferência de óleo. Essas operações ocorrem a partir do moderno terminal de óleo  

(T-Oil) que é composto por um quebra-mar de 2.2km de extensão e três berços de atracação para 

navios do tipo SUEZMAX e VLCC, conforme apresentado na Figura 2.1. 

Erro! Fonte de referência não encontrada.: Vista aérea Porto do Açú. 

 
 

De forma a complementar as operações double banking, a Açu Petróleo pretende expandir suas 

capacidades operacionais a partir do desenvolvimento de um Terminal de Logística de Petróleo (TLP), 

com a instalação de uma unidade de tanques de óleo em terra e dutos terrestres que conectam o 

terminal à malha de dutos existentes da Petrobras. 

Dessa forma, o objeto deste EIA/RIMA consiste no licenciamento dos dois dutos terrestres que farão a 

interligação da Unidade de Tancagem de Petróleo (UTP) no Porto do Açu à estação de Barra do Furado, 

da Petrobras, no Município de Quissamã, com 45,3 km de extensão cada um (Figura 2.2). A capacidade 

estimada entre os dois pontos de interesse é de 60 a 400 KBPD (60 a 400 mil barris por dia). 
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Erro! Fonte de referência não encontrada.2: Localização do oleoduto. 
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2.2 Objetivos do Empreendimento 

O objetivo principal da implantação do Projeto SPOT, é ampliar a capacidade de exportação de petróleo 

dos campos produtores do Polo Pré-Sal da Bacia de Campos (PPSBC), de modo a diminuir a 

sobrecarga nos terminais marítimos construídos pela Petrobras (TEBIG e Ilha d’Água) de forma segura 

e ambientalmente sustentável. 

Para tanto, conforme descrito anteriormente, o projeto prevê a instalação de dois oleodutos que farão 

a interligação da UTP no Porto do Açu à estação de Barra do Furado, da Petrobras, no Município de 

Quissamã.  

2.3 Justificativas 

a) Aspectos Ambientais 

Para a realização desta atividade, os aspectos ambientais são considerados desde a fase inicial do 

projeto, com a seleção da alternativa de projeto e da rota do oleoduto, passando por sua fase de 

Instalação até a sua fase de Operação. 

Os critérios ambientais adotados como premissas para o projeto buscaram evitar e minimizar as 

interferências com aspectos do meio físico e biótico. Desta forma, buscou-se desviar de fragmentos de 

mata nativa, áreas alagadas e áreas protegidas. Além disso, foram minimizadas as interferências com 

rios, córregos e canais, incluindo a instalação de válvulas de bloqueio para reduzir o nível de 

contaminação caso ocorra um vazamento ou dano de inundação no cruzamento. 

É importante ressaltar que este empreendimento ampliará a capacidade de escoamento de petróleo 

dos campos do Pré-Sal, contribuindo para diminuição da sobrecarga e riscos operacionais e ambientais 

nos terminais marítimos existentes. 

b) Aspectos Técnicos 

Em função das projeções de aumento da demanda pelos serviços de movimentação de petróleo nos 

próximos 10 anos com os campos offshore em desenvolvimento e já declarados comercialmente, o 

desenvolvimento de empreendimentos privados que ampliem a capacidade de escoamento de petróleo 

dos campos do Pré-Sal é de grande importância para o equilíbrio deste mercado (ANP/SIMP, 2019). 

O projeto SPOT irá contemplar a possibilidade de escoamento nos 2 sentidos, permitindo via oleoduto, 

a conexão entre o Terminal da Açu Petróleo e a Estação de Barra do Furado no município de Quissamã. 

Essa conexão em Barra do Furado comunica o Terminal da Açu Petróleo à malha dutoviária já existente 

da Petrobras que supre as Refinarias com petróleo aumentando assim a oferta regional do produto a 

baixo custo de transporte e redução significativa dos furtos com reflexo no custo energético. 

Por se tratar da instalação de oleodutos terrestres em terreno plano, a tecnologia que será empregada 

na instalação e operação é conhecida e dominada no mercado, já tendo sido aplicada em outros 

empreendimentos similares na Região do Norte Fluminense e no Brasil. 

c) Aspectos Sociais 

Os aspectos sociais foram considerados para o desenvolvimento do projeto, em especial durante a 

definição do traçado. A presença de áreas urbanizadas, comunidades tradicionais, patrimônio histórico 

e cultural e assentamentos foi de extrema relevância para definição do traçado.  Apesar de porções 

dos traçados estarem sobrepostos à áreas urbanizadas, nesses trechos a paisagem é mais rural e 

menos urbana. Destaca-se ainda, que foi premissa do projeto, que o traçado não ocasionasse nenhuma 

interferência nas edicações existentes. Assim, também em decorrência desta premissa tornou-se 

possível a não ocorrência de desapropriações, mas apenas de instituição de servidão administrativa. 

Portanto, não existem construções inseridas na área da faixa de servidão deste projeto, fato este que 

minimiza mais uma vez os impactos sociais, tendo em vista que moradores não precisarão ser 

realocados. 
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Outro aspecto social é a importância deste projeto, em especial durante a fase de implantação, para o 

desenvolvimento da região Norte-Fluminense. Com o empreendimento, teremos um aumento de oferta 

de empregos na fase inicial além de geração de demanda por serviços locais, aumentando a 

qualificação de profissionais para o setor de petróleo. 

d) Aspectos Locacionais 

Os aspectos locacionais serão descritos no Capítulo 05 deste EIA. 

e) Aspectos Econômicos 

O desenvolvimento dos campos do Pré-Sal tem se demonstrado como principal vetor de crescimento 

da indústria de Óleo e Gás nos últimos anos (ANP, 2017).  O Estado do Rio de Janeiro se destaca 

perante as demais unidades federativas, por possuir várias jazidas offshore dentro de seu limite 

territorial na plataforma continental.  

A maior demanda pelos serviços de movimentação de petróleo é relevante nos próximos 10 anos com 

os campos offshore em desenvolvimento e já declarados comercialmente. Hoje a produção brasileira é 

2,6 milhões de barris por dia (ANP, 2019) e a previsão para 2027 é 5,1 milhões de barris por dia  

(EPE, 2018). 

Para o Porto do Açu, o projeto SPOT é um fator de alta relevância, pois ampliaria o potencial de atração 

do distrito industrial frente a novos clientes e grandes indústrias. O aumento da capacidade de 

escoamento do petróleo vindo dos campos do Pré-Sal, diminui a sobrecarga e riscos operacionais e 

ambientais nos terminais marítimos existentes nesta região. 

 Neste contexto, o Projeto SPOT tem um grande potencial benéfico para regularização do suprimento 

de petróleo nas refinarias REDUC e REGAP, reduzindo, dessa forma, o custo logístico para a 

sociedade e evitando quaisquer interrupções no abastecimento de derivados de petróleo nos 

segmentos industrial, transporte e energia do País. Promove ainda, o desenvolvimento do Porto do Açu 

como importante polo industrial da região Norte-Fluminense, favorecendo diretamente os municípios 

de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã, bem como o Estado do Rio de Janeiro. 

Entre os potenciais benefícios destacam-se: 

• Geração de postos de trabalho; 

• Aumento da geração de tributos; 

• Crescimento da economia local; 

• Desenvolvimento da indústria. 

 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

1 

3 Identificação do Empreendedor e da 

Consultora 

3.1 Identificação do Empreendedor 

Seguem as informações referentes à identificação do empreendedor: 

EMPREENDEDOR 

RAZÃO SOCIAL Açu Petróleo S.A. 

CNPJ 21.778.678/0001-70 

ENDEREÇO Rua Lauro Muller, 116/2203, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ CEP 22290-160 

TELEFONE / FAX (21) 3529-6700 

CTF 6655854 

RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome Leonardo Maia Santarossa 

CPF 096.646.147-93 

CTF 6655854 

Endereço Rua Lauro Muller, 116/2203, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ CEP 22290-160 

Telefone (21) 35296700 

E-Mail leonardo.santarossa@acupetroleo.com.br 

Inscrição Estadual Porto I.E. 87.021.203 / Sede I.E. 86.872.668 

3.2 Identificação da Consultora 

Seguem as informações referentes à identificação da consultora ambiental: 

CONSULTORA 

RAZÃO SOCIAL Habtec Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda. 

CNPJ 35.808.948/0001-52 

ENDEREÇO Avenida Treze de Maio nº 13, Grupo 1508, Centro, Rio de Janeiro 

CEP 20031-901 

TEL/FAX. 55 21 20182618 

WEBSITE www.mottmac.com.br 

CTF 198582 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOME Ricardo Tavares 

CPF 334.926.896-04 

CTF 198574 

TEL. 55 21 20182312 

E-MAIL ricardo.tavares@mottmac.com 

REPRESENTANTE TÉCNICO 

NOME Gustavo de la Reza 

CPF 595.389.107-53 

CTF 206009 

TEL. 55 21 20182632  

E-MAIL gustavo.delareza@mottmac.com 

Inscrição Estadual Isento 

 

tel:55%2021%208181-2117
tel:55%2021%208181-2117
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4 Caracterização do Empreendimento 

4.1 Localização do Empreendimento 

As instalações dos oleodutos se iniciam na Unidade para Tratamento de Petróleo (UTP) no Porto do 

Açu (empreendimento objeto da Licença de Instalação - LI nº IN 030949), em São João da Barra - RJ, 

passando pelos municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã e terminam 

na Estação de Barra do Furado, da Petrobrás, no município de Quissamã, Estado do Rio de Janeiro. 

A rota dos oleodutos está apresentada no Mapa 4.2. A largura da faixa de servidão será de 20 metros, 

com exceção do trecho de 0 km a 1 km+ 125 m a faixa terá no máximo 10 metros e do trecho entre  

km 2+585 e km 3+800 terá 15 metros. Esta variação na largura da faixa evitará interferências com 

outros empreendimentos instalados na região. 

O monitoramento e manutenção da faixa de servidão ocorrerá através de acessos pertencentes aos 

mesmos imóveis servientes. 

A rota dos oleodutos interligando o Porto do Açu até o terminal da Petrobras em Barra do Furado foi 

definida com base em diversas variáveis de projeto, tais como: 

• Zonas de conservação (ex.: lagoas); 

• Áreas prioritárias relevantes à fauna; 

• Áreas de processos minerários; 

• Comunidades quilombolas; 

• Assentamentos; 

• Sítios arqueológicos e bens tombados; 

• Áreas residenciais; 

• Acessos e uso do solo; 

• Altimetria;  

• Unidades de Conservação. 

Os municípios atravessados pelo traçado são: São João da Barra, Campos dos Goytacazes e 

Quissamã. 

Com relação às vias de acesso e/ou serviço, o empreendimento localiza-se próximo à malha viária da 

região. Dentre as rodovias a serem utilizadas, destacam-se as estaduais RJ-240, RJ-216 e RJ-196. 

Além destas, serão utilizados os acessos existentes nos imóveis a serem interceptados. 

A Figura 4.1 apresenta a localização do projeto com os limites municipais dentro da área de estudo 

local e os Mapas 4.1, 4.2 e 4.3 apresentam o projeto dentro da área de estudo local, indicando: os 

limites municipais, as áreas urbanas e de expansão urbana, a delimitação do empreendimento com as 

coordenadas dos respectivos vértices, a disposição de todas as edificações, existentes e projetadas, 

todos os corpos hídricos existentes, a cobertura vegetal; as Unidades de Conservação e Zonas de 

Amortecimento, as vias de acesso e circulação interna, existentes e projetadas, os projetos  

co-localizados e os equipamentos de infraestrutura (portos, aeroportos, terminais logísticos, linhas de 

transmissão de energia, dutovias etc). 
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Figura 4.1: Localização do projeto e informações da Área de Estudo Local. 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2019. 
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4.2 Descrição do Empreendimento 

O empreendimento consiste em dois dutos terrestres que farão a interligação da UTP no Porto do Açu 

à estação de Barra do Furado, da Petrobras, no Município de Quissamã. 

O projeto prevê a instalação de dois oleodutos de 20” e 32”, cada um com 45,31 km de extensão e 

capacidade de escoamento de 60 a 400 mil barris de petróleo cru por dia (kbpd), respectivamente. 

Está prevista a instalação de uma estação de lançador e recebedor de pigs na UTP no Porto do Açu e 

uma estação de lançador e recebedor de pigs na estação Barra do Furado. As instalações do sistema 

serão dotadas de dois lançadores de pig (um por duto) e dois recebedores de pig (um por duto) de 

modo a garantir a inspeção e limpeza interna dos dutos e quatro válvulas intermediárias  

(duas por duto).  

Uma vez que as bombas localizadas no Porto do Açu possuirão capacidade suficiente para garantir o 

escoamento por toda a extensão da linha, não são previstas estações de bombeamento intermediárias 

para os oleodutos. 

A construção será efetuada em uma única etapa com uma única abertura de vala para os dois 

oleodutos. Os oleodutos foram projetados para uma vida útil mínima de 25 anos. 

O projeto pretende cobrir dois cenários de operação distintos, conforme abaixo: 

a) Cenário de Exportação 

O cenário de exportação consiste no petróleo bruto sendo transportado da Estação Intermediária de 

Transferência de Barra do Furado, localizada no município de Quissamã, RJ, objeto da Licença de 

Operação - LO nº  IN 021367 até a Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP). Isto será realizado por 

meio de um duto terrestre dedicado, com o bombeamento sendo realizado, preferencialmente, na 

plataforma offshore existente somente. O fluido é então armazenado no terminal, eventualmente 

tratado antes de ser exportado por meio de navios. 

b) Cenário de Importação/Internalização 

O cenário de importação prevê a importação do petróleo por meio de navios atracados no Terminal de 

Petróleo em operação (licença de operação de número IN 038697), onde a UTP recebe o produto, 

armazena-o nos tanques e o bombeia por meio de um duto terrestre dedicado para a estação de Barra 

do Furado. As bombas serão instaladas na região da UTP. O conteúdo, ao ser armazenado no terminal, 

poderá eventualmente ser tratado antes do bombeamento. Esse tratamento (UTP), objeto de outro 

processo de licenciamento mencionado anteriormente, é basicamente a mistura de diferentes 

qualidades de petróleo ou até mesmo a dessalgação para atendimento de especificações do mercado. 

4.2.1 Projeto Básico 

As seguintes instalações são consideradas no projeto dos dutos: 

• Estação de bombas na UTP; 

• Dutos; 

• Lançadores e recebedores de pig; 

• Válvulas de bloqueio; 

• Fornecimento de utilitários necessários para a Operação. 

• Estações de Medição (EMEDs) 
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4.2.1.1 Estação de bombas 

A estação de bombas deve garantir o fluxo da UTP até a estação da Barra do Furado, compreendendo 

o cenário de importação/ internalização. Para o cenário de exportação, está sendo considerado o 

bombeamento diretamente da plataforma offshore para a UTP. 

Uma vez que as bombas localizadas no Porto do Açu possuirão capacidade suficiente para garantir o 

escoamento por toda a extensão da linha, não são previstas estações de bombeamento intermediárias 

para os oleodutos. 

A Figura 4.2 e a Figura 4.3 apresentam o diagrama de processo para os Cenários de Importação/ 

Internalização e Exportação desenvolvidos. 
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Figura 4.2: Diagrama de Processo da UTP para o Cenário de Importação/ Internalização. 

 

 

Fonte: Oil Tanking, 2019. 
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Figura 4.3: Diagrama de Processo da UTP para o Cenário de Exportação. 

 

 

Fonte: Oil Tanking, 2019. 
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4.2.1.2 Lançadores e recebedores de pig (raspadores) 

Os dutos serão dotados de sistema de lançamento e recebimento de pigs (Pig Launcher and Receiver), 

para garantir sua limpeza interna e inspeção. O Anexo 4.1 traz o arranjo geral da estação de lançador 

e recebedor de pigs no projeto da UTP. Os pigs serão introduzidos no duto e impulsionados pelo próprio 

petróleo bruto. Está prevista a instalação de uma estação de lançador e recebedor de pigs na saída da 

UTP no Porto do Açu e uma estação de lançador e recebedor de pigs na estação Barra do Furado. 

Os serviços de construção e montagem das áreas dos lançadores e recebedores de pig (raspadores) 

serão definidos em função das sondagens e projeto executivo. As obras civis serão iniciadas com a 

limpeza da área; com as operações de supressão vegetal, destocamento e remoção da camada 

vegetal; terraplanagem com atividades de corte e aterro; conforme projeto executivo. Em seguida serão 

executadas as fundações das bases dos scrapers (lançador ou recebedor), drenagem, aterramento e 

concretagem de bases; bacias de contenção e área de lançamento e recebimento de pig. 

Os serviços de montagem e teste das válvulas, tubulação, scrapers (lançador ou recebedor), sistema 

de monitoramento e automação serão executados após a conclusão das bases. Após a instalação, 

realização do teste hidrostático e secagem dos dutos é feito o tie-in (conexão) para interligar os 

lançadores e recebedores ao duto. 

Os lançadores e recebedores de pig são necessários para operações de pré-comissionamento e 

manutenção do sistema de dutos e projetados para acomodar toda a gama de pressões na mesma 

extensão que os dutos principais.  

Os lançadores e recebedores de pig são projetados para acomodar o maior pig a ser usado no sistema 

de dutos, que normalmente é um pig inteligente usado para monitorar a espessura da parede do duto. 

Além do comprimento do lançador, é necessário um comprimento igual ao do equipamento para 

carregar ou remover todo o conjunto de pigs em uma seção. 

A operação dos lançadores e recebedores de pigs precisa ser cuidadosamente controlada assim como 

o projeto da segurança equipamento deve impedir a abertura acidental da válvula principal enquanto o 

lançador ou recebedor estiver aberto ou abrindo o lançador ou recebedor enquanto o lançador ou 

recebedor estiver pressurizado. Os dispositivos de abertura são gabinetes de extremidade 

especialmente projetados para serem abertos e fechados com facilidade, além de poder vedar 

firmemente o sistema. 

Baseado na ABNT NBR 15280-1 de Dutos Terrestres, algumas atividades de passagem de pig  

(pigging ou raspagem) serão previstas depois que os oleodutos forem construídos e instalados dentro 

da vala. Uma lista simplificada é apresentada no Quadro 4.1 adiante. 

Quadro 4.1: Lista de atividades de pigging. 

FASE ATIVIDADE ITEM / EQUIPAMENTO 

Pré teste 

Limpeza 
Pig de limpeza, equipado com escova de aço 
pré-esforçada 

Enchimento  
Pig de deslocamento, bidirecional, com discos 
de poliuretano 

Calibração (inspeção dimensional) Calibração do pig 

Teste hidrostático - - 

Pós teste 

Calibração Pig paquímetro (se aplicável) 

Desidratação 
Pig fundido sólido, acionado por ar comprimido 
ou gás inerte 

Pré-secagem  Pig de espuma, baixa densidade 

Limpeza final Pig raspador 
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FASE ATIVIDADE ITEM / EQUIPAMENTO 

Pig de espuma 

Pig magnético  

Secagem Pig de espuma, baixa densidade 

Inertização - 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 

4.2.1.3 Válvulas de bloqueio 

As válvulas de bloqueio são necessárias para limitar uma possível liberação de petróleo e permitir 

reparos e manutenção sem a necessidade de descomissionamento de todos os oleodutos. 

Está prevista a instalação de válvulas de bloqueio, pelo menos nas estações de bombeamento, e ao 

norte e ao sul do Canal da Flecha. Neste último caso, o objetivo é reduzir o nível de contaminação caso 

ocorra um vazamento ou dano de inundação na travessia. 

O projeto deve garantir proteção contra danos e adulteração, além de um fácil acesso a válvulas 

individuais. Uma área mobilizada típica para válvula de bloqueio individual é de cerca de 8m x 10m. A 

área mobilizada para as válvulas dos oleodutos será de 10m x 25m. 

Quadro 4.2: Válvulas intermediárias de bloqueio do duto. 

TIPO IDENTIFICAÇÃO 
DIÂMETRO 
EXTERNO 

(POLEGADAS) 
ESPECIFICAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 
APROXIMADA 

(KM) 

Válvula Esfera Eletro-
Mecânica 

SDV 01 32 API 6D Km 35+785 

Válvula Esfera Eletro-
Mecânica 

SDV 02 20 API 6D Km 36 

Válvula de Retenção - 32 API 6D Km 36 

Válvula de Retenção - 20 API 6D Km 35+785 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 
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Figura 4.4: Localização das válvulas intermediárias dos dutos, ao norte e ao sul do Canal da 
Flecha. 

 
Fonte: Wood; Promon Engenharia, 2019. 
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Figura 4.5: Planta de locação da área de válvulas ao norte do Canal da Flecha. 

 

 
Fonte: Wood; Promon Engenharia, 2019. 

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

17 

Figura 4.6: Layout da área de válvulas ao norte do Canal da Flecha. 

 
Fonte: Wood; Promon Engenharia, 2019. 
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Figura 4.7: Planta de locação da área de válvulas ao sul do Canal da Flecha. 

 

 
Fonte: Wood; Promon Engenharia, 2019. 
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Figura 4.8: Layout da área de válvulas ao sul do Canal da Flecha. 

 
Fonte: Wood; Promon Engenharia, 2019. 
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4.2.1.4 Utilidades necessárias para a Operação 

Para a operação dos oleodutos, são necessárias algumas utilidades na zona da UTP, no Porto do Açu: 

• Água (industrial); 

• Energia; 

• Gás; 

• Nitrogênio. 

O ponto de fornecimento dessas utilidades no Porto do Açu será definido diretamente com cada 

fornecedor oportunamente. 

4.2.2 Características Gerais dos Oleodutos 

4.2.2.1 Características e Condições Operacionais 

De acordo com as especificações de projeto, os dutos serão fabricados em aço de alta resistência  

(API 5L X70M), com revestimento externo anticorrosivo de polietileno em tripla camada. Além do 

revestimento anticorrosivo, os oleodutos receberão revestimento externo com concreto nas áreas de 

obras especiais, conforme a necessidade, a ser executado de acordo com procedimento elaborado de 

forma a atender aos requisitos especificados em projeto. 

Figura 4.9: Dutos com revestimento externo anticorrosivo de polietileno em tripla camada. 

 
Fonte: Química, 2011. Disponível em: <https://www.quimica.com.br/corrosao-melhor-protecao-catodica-e-revestimentos-
controlam-acao-corrosiva-de-dutos/2/>. 

No Quadro 4.3 encontram-se apresentadas as principais características construtivas dos oleodutos. 

Quadro 4.3: Principais características construtivas dos dutos para os cenários de 
Importação/Internalização e Exportação. 

PARÂMETRO VALOR UNIDADE 

Extensão total aproximada 45,31 km 

Diâmetro(2) 32 / 20  polegadas 

Espessura da Parede(2) 17,5 / 12,7 mm 

Capacidade (vazão) - UTP – B. Furado 81 a 400 
kbpd 

(mil barris/ dia) 

Capacidade (vazão) - B. Furado - UTP 60 a 100 kbpd 
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PARÂMETRO VALOR UNIDADE 

Pressão máxima de operação – UTP – B. Furado 35 - 80 bar 

Pressão máxima de operação – B. Furado - UTP 9-40 bar 

Pressão de Projeto 103 bar 

Pressão de Teste(1) 130 bar 

Temperatura de Projeto Temperatura ambiente oC 

Temperatura de Operação Temperatura ambiente oC 

Profundidade média 1,0 - 1,5 m 

Faixa de servidão(3) 20  m 

Material do duto Aço carbono - 

Produto transportado Petróleo bruto - 

(1) A pressão de teste é assumida como sendo 1,25 x Pressão de Projeto. 

(2) Cenário de Importação/Internalização / Cenário de Exportação. 

(3) No trecho de 0 km a km 1+125 a faixa terá no máximo 10 metros e no trecho entre km 2+585 e km 3+800 terá 15 metros.  

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 

4.2.3 Intervenções Previstas 

O Quadro 4.4 apresenta as intervenções previstas na atual fase do projeto, incluindo o tipo, 

identificação, coordenadas, descrição, largura, método e extensão do cruzamento (CR)/ travessia (TR) 

e município. Não estão previstos dispositivos temporários nem áreas de apoio a serem utilizadas. 

 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

22 

Quadro 4.4: Previsão de Intervenções Previstas. 

N° TIPO IDENTIFICAÇÃO 
KM 

DUTO 
COORDENADAS DESCRIÇÃO 

LARGURA(1) 
(M) 

MÉTODO DE 
CRUZAMENTO/

TRAVESSIA 

EXTENSÃO DA 
TRAVESSIA/ 

CRUZAMENTO 
(M) 

TUBO 
CAMISA 
28'' (M) 

MUNICÍPIO 

- Início da Rota  0 
X: 290352,83 

Y: 7586204,99 
- - - - - SJB 

1 Cruzamento CR ES 001 3,7 
X: 288623,19 

Y: 7583903,52 

Estrada 
asfaltada 

59,99 Sem tubo camisa 63,99 N/A SJB 

2 Cruzamento CR ES 002 7,1 
X: 286248,37 

Y: 7581595,90 

Estrada 
secundária 

13,65 Sem tubo camisa 17,65 N/A SJB 

3 Cruzamento CR ES 003 8,5 
X: 285144,15 

Y: 7580799,59 

Estrada 
secundária 

5,06 Sem tubo camisa 9,06 N/A SJB 

4 Cruzamento CR ES 004 8,9 
X: 284764,58 

Y: 7580454,53 

Rodovia RJ-
240 

14,66 
Com tubo 

camisa 
20,66 18,66 SJB 

5 Travessia TR RI 001 10,4 
X: 283617,00 

Y: 7579606,00 
Rio 31,82 Cavalote 51,82 N/A SJB 

6 Travessia TR RI 002 10,6 
X: 283452,29 

Y: 7579537,88 
Brejo 34,53 Cavalote 54,53 N/A SJB 

7 Travessia TR RI 003 10,7 
X: 283318,36 

Y: 7579503,38 
Brejo 18,31 Cavalote 38,31 N/A SJB 

8 Cruzamento CR ES 005 11,7 
X: 282518,64 

Y: 7578962,93 

Estrada 
secundária 

5,44 Sem tubo camisa 9,44 N/A SJB 

9 Cruzamento CR ES 006 13,0 
X: 281438,06 

Y: 7578304,25 

Estrada 
secundária 

10,23 Sem tubo camisa 14,23 N/A SJB 

10 Cruzamento CR ES 007 13,9 
X: 281001,69 

Y: 7577646,20 

Estrada 
asfaltada 

14,06 Sem tubo camisa 18,06 N/A SJB 

11 Cruzamento CR ES 008 14,8 
X: 280179,77 

Y: 7577272,43 

Estrada 
secundária 

25,16 Sem tubo camisa 29,16 N/A SJB 

12 Travessia TR RI 004 15,8 
X: 279269,69 

Y: 279269,69 
Rio 33,59 Cavalote 53,59 N/A SJB/ CDG 
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N° TIPO IDENTIFICAÇÃO 
KM 

DUTO 
COORDENADAS DESCRIÇÃO 

LARGURA(1) 
(M) 

MÉTODO DE 
CRUZAMENTO/

TRAVESSIA 

EXTENSÃO DA 
TRAVESSIA/ 

CRUZAMENTO 
(M) 

TUBO 
CAMISA 
28'' (M) 

MUNICÍPIO 

13 Cruzamento CR ES 009 16,8 
X: 278519,29 

Y: 7576241,88 

Estrada 
secundária 

12,70 Sem tubo camisa 16,70 N/A CDG 

14 Cruzamento CR ES 010 17,9 
X: 278327,00 

Y: 7575265,00 

Estrada 
secundária 

6,61 Sem tubo camisa 14,61 N/A CDG 

15 Cruzamento CR ES 011 18,5 
X: 278058,21 

Y: 7574693,55 

Estrada 
asfaltada 

31,84 Sem tubo camisa 35,84 N/A CDG 

16 Cruzamento CR ES 012 19,0 
X: 277740,73 

Y: 7574283,01 

Estrada 
asfaltada 

11,37 Sem tubo camisa 15,37 N/A CDG 

17 Cruzamento CR ES 013 20,4 
X: 276496,15 

Y: 7573856,82 

Estrada 
secundária 

11,75 Sem tubo camisa 15,75 N/A CDG 

18 Travessia TR RI 005 21,6 
X: 275654,67 

Y: 7573022,45 
Rio 40,97 Cavalote 60,97 N/A CDG 

19 Travessia TR RI 006 23,8 
X: 275062,70 

Y: 7570970,91 

Rio/Vala/ 
Córrego 

2,73 Cavalote 22,73 N/A CDG 

20 Cruzamento CR ES 014 24,7 
X: 274681,00 

Y: 7570184,00 

Estrada 
secundária 

4,81 Sem tubo camisa 12,81 N/A CDG 

21 Cruzamento CR ES 015 25,0 
X: 274478,00 

Y: 7569939,00 

Estrada 
asfaltada 

9,24 Sem tubo camisa 17,24 N/A CDG 

22 Cruzamento CR ES 016 25,0 
X: 274474,00 

Y: 7569923,00 
Drenagem N/D N/D N/D N/D CDG 

23 Cruzamento CR ES 017 25,5 
X: 274200,00 

Y: 7569508,00 

Estrada 
secundária 

6,08 Sem tubo camisa 14,08 N/A CDG 

24 Cruzamento CR ES 018 25,9 
X: 273836,00 

Y: 7569290,00 

Estrada 
secundária 

3,69 Sem tubo camisa 11,69 N/A CDG 

25 Cruzamento CR ES 019 26,0 
X: 273769,00 

Y: 7569251,00 
Drenagem N/D N/D N/D N/D CDG 

26 Cruzamento CR ES 020 26,9 
X: 273369,14 

Y: 7568549,70 

Estrada 
asfaltada 

12,28 Sem tubo camisa 16,28 N/A CDG 
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N° TIPO IDENTIFICAÇÃO 
KM 

DUTO 
COORDENADAS DESCRIÇÃO 

LARGURA(1) 
(M) 

MÉTODO DE 
CRUZAMENTO/

TRAVESSIA 

EXTENSÃO DA 
TRAVESSIA/ 

CRUZAMENTO 
(M) 

TUBO 
CAMISA 
28'' (M) 

MUNICÍPIO 

27 Travessia TR RI 007 27,5 
X: 273215,36 

Y: 7567967,62 

Rio/Vala/ 
Córrego 

7,07 Cavalote 27,07 N/A CDG 

28 Cruzamento CR ES 021 28,3 
X: 272983,78 

Y: 7567235,21 

Rodovia RJ-
196 

11,54 
Com tubo 

camisa 
17,54 15,54 CDG 

29 Travessia TR RI 008 28,8 
X: 272936,00 

Y: 7566757,00 
Rio 12,19 Cavalote 32,19 N/A CDG 

30 Cruzamento CR ES 022 29,9 
X: 273015,00 

Y: 7565641,00 

Estrada 
secundária 

9,19 Sem tubo camisa 17,19 N/A CDG 

31 Cruzamento CR ES 023 30,6 
X: 273170,07 

Y: 7565031,97 

Estrada 
secundária 

22,35 Sem tubo camisa 26,35 N/A CDG 

32 Cruzamento CR ES 024 31,2 
X: 273259,81 

Y: 7564384,57 

Estrada 
secundária 

6,58 Sem tubo camisa 10,58 N/A CDG 

33 Travessia TR RI 009 31,4 
X: 273286,65 

Y: 7564229,22 
Rio 11,01 Cavalote 31,01 N/A CDG 

34 Cruzamento CR ES 025 32,4 
X: 273458,39 

Y: 7563233,42 

Estrada 
secundária 

15,81 Sem tubo camisa 19,81 N/A CDG 

35 Cruzamento CR ES 026 32,9 
X: 273571,00 

Y: 7562775,00 

Estrada 
asfaltada 

14,86 Sem tubo camisa 12,86 N/A CDG 

36 Travessia TR RI 010 33,8 
X: 273171,00 

Y: 7562042,00 
Rio 12,24 Cavalote 32,24 N/A CDG 

37 Travessia TR RI 011 35,6 
X: 272295,85 

Y: 7560474,17 
Rio 14,84 Cavalote 34,84 N/A CDG 

38 Travessia TR RI 012 35,8 
X: 272199,77 

Y: 7560263,86 
Rio 144,55 Furo direcional 174,55 N/A CDG 

39 Cruzamento CR ES 027 36,2 
X: 272017,00 

Y: 7559865,00 

Rodovia RJ 
196 

8,28 
Com tubo 

camisa 
18,28 12,28 CDG 

40 Cruzamento CR ES 028 38,0 
X: 272579,00 

Y: 7558252,00 

Estrada 
secundária 

6,23 Sem tubo camisa 14,23 N/A CDG 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

25 

N° TIPO IDENTIFICAÇÃO 
KM 

DUTO 
COORDENADAS DESCRIÇÃO 

LARGURA(1) 
(M) 

MÉTODO DE 
CRUZAMENTO/

TRAVESSIA 

EXTENSÃO DA 
TRAVESSIA/ 

CRUZAMENTO 
(M) 

TUBO 
CAMISA 
28'' (M) 

MUNICÍPIO 

41 Cruzamento CR ES 029 41,0 
X: 275078,00 

Y: 7556741,00 

Estrada 
secundária 

4,61 Sem tubo camisa 12,61 N/A CDG 

42 Cruzamento CR ES 030 42,1 
X: 275888,00 

Y: 7555961,00 

Estrada 
secundária 

5,47 Sem tubo camisa 13,47 N/A CDG 

43 Travessia TR RI 013 42,6 
X: 275952,00 

Y: 7555480,00 
Rio 30,19 Cavalote 50,19 N/A CDG 

44 Cruzamento CR ES 031 42,9 
X: 275956,00 

Y: 7555205,00 

Estrada 
secundária 

6,10 Sem tubo camisa 14,10 N/A CDG 

45 Cruzamento CR ES 032 43,4 
X: 275882,00 

Y: 7554738,00 
Rio N/D N/D N/D N/D CDG / QUI 

46 Cruzamento CR ES 033 45,2 
X: 275399,00 

Y: 7553041,00 

Rodovia RJ 
196 

12,71 
Com tubo 

camisa 
22,71 16,71 QUI 

- Final da rota - 45,3 
X: 275428,62 

Y: 7553015,13 
- - - - - QUI 

(1) Largura do rio, rodovia, estrada e outros. N/A: Não aplicável. N/D: Não disponível. 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 
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4.3 Traçado 

Nos Mapas 4.1, 4.2 e 4.3, apresentados no item 4.1 Localização do empreendimento, encontra-se a 

delimitação do traçado para implantação do empreendimento, apresentando as informações de uso e 

ocupação do solo no entorno, incluindo as áreas ambientalmente protegidas (Unidades de 

Conservação e Zonas de Amortecimento, Áreas Proteção de Mananciais, Zoneamento Ecológico 

Econômico, áreas tombadas, comunidades tradicionais etc); projetos colocalizados; equipamentos de 

infraestrutura (portos, aeroportos, terminais logísticos, linhas de transmissão de energia, dutovias etc); 

malha rodoviária e ferroviária, limites da faixa de servidão e suas instalações associadas. 

4.4 Mão de Obra 

Na etapa de instalação (construção e montagem) dos oleodutos, estima-se um total de  

1.700 funcionários, entre mão-de-obra direta e indireta, no mês onde se tem o pico do efetivo. São 

previstas mobilização de diversas funções, tais como operadores de máquinas, soldadores, ajudantes 

gerais, revestidores, técnicos de segurança, engenheiros, motoristas, carpinteiros, encarregados, 

pedreiros, médico, enfermeiro, dentre outras funções técnicas e administrativas. A empresa 

responsável pela execução dos serviços de construção deverá priorizar a contratação de mão de obra 

direta na região da obra. Caso seja identificada indisponibilidade de mão de obra especializada na 

região, deverão ser mobilizados profissionais de outras regiões. 

Os gráficos apresentados na Figura 4.10 a seguir apresenta o Histograma de mão de obra total  

(direta + indireta) estimado para a construção dos oleodutos.  

O quantitativo de mão de obra necessária para a Fase de Operação da sala de controle na área do 

recebedor e lançador de pig será de 6 operadores, dois para cada turno, enquanto que para a 

manutenção da faixa de servidão serão necessários 2 operadores.  

Figura 4.10: Histograma de mão de obra direta estimada. 

 
Fonte: Açu Petróleo, 2019. 

4.5 Cronograma 

4.5.1 Cronograma geral das fases de implantação e operação 

O Quadro 4.5 apresenta o cronograma geral do empreendimento para as principais fases do projeto. 
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Quadro 4.5: Cronograma Geral Preliminar. 

ATIVIDADES 
JAN - JUN 

2020 

JUL - DEZ 

2020 

JAN - JUN 

2021 

JUL - DEZ 

2021 

JAN - JUN 

2022 

JUL - DEZ 

2022 

JAN - JUN 

2023 

JUL - DEZ 

2023 

Engenharia Básica xxxx        

Licença de Instalação xxxxxx xxxxxx xxxxxx      

Projeto de Detalhamento  xxxxxx       

Suprimentos  xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx    

Construção   xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx  

Comissionamento       xxxx  

Partida       xxx  

% CAPEX acumulado 0,5% 5% 12,1% 48,4% 84,6% 97,5% 100%  

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 

O CAPEX estimado para a implantação dos dois oleodutos é de R$ 470 milhões. 
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4.5.2 Relações sinérgicas com empreendimentos do Complexo Logístico e Industrial do 

Porto do Açu 

Conforme apresentado anteriormente, o Projeto SPOT tem suas atividades viabilizadas pela existência 

do Porto do Açu, na medida que, tanto no Cenário Exportação, quando o petróleo bruto vindo 

transportado da Estação Intermediária de Transferência de Barra do Furado poderá ser exportado por 

meio de navios que utilizariam o Porto, bem como no Cenário de Importação, quando o 

empreendimento, viabiliza a importação do petróleo por meio de navios que atracariam no Terminal de 

Petróleo em operação. 

Além disso, com a implantação da Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP) dentro do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu - CIPA, será possível a instalação de pequenas indústrias petroquímicas, 

tais como mini refinarias, ou outras que utilizem petróleo em seus processos dentro do CIPA. 

A análise das relações ambientais sinérgicas com outros empreendimentos localizados dentro do 

Complexo Industrial e Portuário do Açu serão apresentadas no Capítulo 8. Avaliação de Impactos 

Ambientais. 

4.6 Fase de implantação 

4.6.1 Etapas de implantação 

Durante a fase de implantação, serão utilizados dois métodos construtivos: o convencional e os 

especiais. O método construtivo convencional deverá ser utilizado na maior parte do percurso dos 

oleodutos, exceto em cruzamentos em rodovias, travessias de rios e áreas alagadas. Todas as etapas 

da construção, tanto convencional e especiais deverão seguir a ABNT NBR 15280-2. As principais 

etapas da construção convencional são listadas abaixo: 

1. Abertura, limpeza e nivelamento da faixa; 

2. Escavação da vala; 

3. Movimentação e estocagem de materiais / desfile da tubulação; 

4. Soldagem da tubulação; 

5. Inspeção após soldagem; 

6. Rebaixamento da tubulação e cobertura da vala; 

7. Teste hidrostático; 

8. Instalação de proteção catódica; 

9. Limpeza da faixa de servidão; 

10. Recuperação do trecho e da vegetação; 

11. Sinalização e proteção dos dutos e válvulas de bloqueio. 

Obras especiais são previstas para as situações de cruzamentos e travessias. Nestes casos, serão 

elaborados projetos individuais pela empresa de construção, atendendo rigorosamente às normas, 

padrões e recomendações do órgão atravessado (DNIT, concessionários de energia elétrica, 

prefeituras municipais etc). 

Quanto aos métodos construtivos especiais, dentre as metodologias adotadas, poderão ser utilizadas: 

• Perfuração horizontal - Ferrovias, cursos d’água de pequeno e médio porte e rodovias de porte; 

• Furo direcional - Cursos d’água de grande porte. 
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A tecnologia a ser adotada em todo o empreendimento atenderá às normas nacionais e internacionais 

aplicáveis. 

4.6.1.1 Abertura, limpeza e nivelamento da faixa 

A abertura de pistas compreende operações de terraplanagem a serem desenvolvidas na faixa dos 

oleodutos, envolvendo a supressão de vegetação, destroncamento, limpeza e nivelamento do terreno 

determinando a faixa de trabalho (Figura 4.11).  

A camada superficial do solo removida, composta de matéria orgânica (inclusive folhas e galhos), será 

estocada para utilização na etapa de recomposição vegetal. Os descartes de vegetais e materiais 

provenientes da abertura da pista serão dispostos em locais adequados, com inclinações compatíveis 

com a natureza do material constituinte. 

Figura 4.11: Abertura de Pista. 

 
Fonte: GNA/CFPS (2016). 

Mesmo não sendo esperado, caso a diretriz dos oleodutos necessite atravessar trechos especiais, tais 

como pomares, jardins, matas, reservas florestais e áreas de reflorestamento, a pista será aberta com 

perfis estritamente necessários ao lançamento dos dutos, evitando-se o rebaixamento do nível do 

terreno original. 

A terraplanagem será realizada de maneira a minimizar interferências com canais, valas de irrigação, 

de drenagem e outras instalações existentes. Nas travessias de cursos d'água, a abertura da pista será 

feita de forma a evitar o represamento ou diminuição da seção de escoamento. 

Os cursos d'água, que originalmente escoem para ou sobre a pista, serão desviados e canalizados com 

a devida autorização do órgão ambiental. Nos casos em que não for possível executar o desvio dos 

cursos d'água, ou em que a abertura da pista interferir com mananciais, serão executadas as obras 

necessárias para evitar o arraste de material, a erosão da pista ou a destruição do manancial. 

Somente em condições excepcionais, i.e., quando for concluída a inviabilidade técnica dos serviços de 

montagem, serão permitidas as execuções de cortes que alterem o perfil transversal e longitudinal 

originais do terreno para dar viabilidade aos serviços de montagem. Porém, todos os cortes serão 

executados de acordo com o projeto de terraplanagem específico que será elaborado, seguindo 

critérios adicionais de segurança contidos na NR 18. 
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4.6.1.2 Escavação da vala 

As escavações de valas para obras e estruturas enterradas serão executadas com as dimensões, 

cotas, declividades e localizações indicadas nos desenhos de projeto executivo, com todos os 

procedimentos de segurança necessários para as escavações. 

Quando o material resultante da escavação for apropriado para ser utilizado no reaterro da vala após 

a execução das obras, ele será depositado em local conveniente e seguro para as atividades das 

escavações de modo a ser facilmente reaproveitado. 

Caso seja considerado inadequado terá que ser removido, para fora da faixa e o reaterro deverá ser 

feito com material importado. 

Os materiais deverão ser lançados em camadas, tal que, após compactação atinjam a espessura que 

se reproduzem às previstas pelo projeto. 

Todos os projetos complementares e procedimentos de execução deverão ser previstos pela empresa 

Empreiteira e deverão estar em conformidade com as recomendações e/ou exigências das Normas 

Brasileiras e ou Normas internas do local da obra. 

Para otimização da fase de implantação, será realizada a escavação de uma única vala para o 

lançamento dos dois oleodutos. 

Considerando as características do solo local, a fim de minimizar possíveis prejuízos e impactos 

decorrentes da execução dos serviços, serão executados ensaios de solo antes do início das obras de 

forma a melhor identificar as alternativas que possibilitem a boa movimentação de máquinas e 

equipamentos pesados. Como alternativas, no caso de resistência insuficiente, poderão ser adotadas 

medidas mitigatórias como adensamento do solo, adoção de estivas (revestimento do solo local com 

madeiras dispostas longitudinalmente ao eixo da pista), ou até mesmo a construção de acessos 

temporários ou permanentes. 

4.6.1.3 Movimentação e estocagem de materiais / desfile da tubulação 

a) Movimentação e estocagem de materiais 

As áreas para recebimento dos materiais e equipamentos serão preparadas antes da chegada dos 

primeiros materiais, e irão atender aos requisitos de armazenamento da norma ABNT NBR 15280. 

Os tubos serão transportados do fabricante para as áreas de armazenamento localizadas nos canteiros 

e ao longo do empreendimento e, posteriormente, até os locais de desfile de tubos na faixa. 

O descarregamento dos materiais na área de recebimento será realizado através de guindaste, guincho 

ou empilhadeiras, de modo a evitar qualquer tipo de dano. Inspeções qualitativas de recebimento de 

materiais e equipamentos serão realizadas antes de qualquer ação de construção e montagem. 

b) Curvamento das Tubulações 

Antes do curvamento deve ser realizada uma inspeção visual dos tubos, verificando-se se estão 

identificados: material, processo de fabricação, comprimento, diâmetro e espessura, número do lote de 

fabricação e as condições do revestimento interno e externo dos tubos. 

A definição das curvas verticais e/ou horizontais será feita através de informações de projeto e do 

levantamento topográfico. Nas mudanças de direção, o curvamento dos dutos (Figura 4.12) será feito 

com o uso de curvadeiras hidráulicas específicas, a frio, em conformidade com os procedimentos 

aprovados em compatibilidade com o projeto desenvolvido. Caso o detalhamento do projeto defina a 

necessidade de curvamento a quente, será atendida a norma ABNT NBR 15273. 
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Antes do início da qualificação de curvamento, a curvadeira passará por inspeção de manutenção 

quanto ao seu estado. Serão também checados: o sistema hidráulico, sistema mecânico, folgas, 

vazamentos, estados das calhas e adequação ao diâmetro do tubo e revestimentos. 

As etapas a serem seguidas na qualificação do curvamento são as seguintes: verificação da variação 

do diâmetro do tubo curvado com uso de placa calibradora; a diferença entre o maior e o menor dos 

diâmetros externos, medido em qualquer seção do tubo, após o curvamento, não pode exceder a  

2,5% do seu diâmetro externo especificado na norma dimensional de fabricação; verificação se o 

revestimento foi danificado e, por fim, constatação se o tubo curvado não apresenta enrugamentos ou 

danos mecânicos no tubo ou no seu revestimento. 

Figura 4.12: Exemplo de curvamento de tubos. 

 
Fonte: GNA/CFPS (2016). 

c) Revestimento de concreto dos tubos 

Em travessias de áreas alagadas ou alagáveis, os tubos serão lastreados, revestidos de concreto, de 

forma a garantir que os dutos não se elevem no terreno. Para os casos em que a vala atinja o lençol 

freático, as técnicas usuais de rebaixamento do nível do lençol serão aplicadas. 

O revestimento externo dos dutos com concreto será feito somente após os mesmos receberem o 

revestimento anticorrosivo ou isolamento. Todos os tubos a serem concretados serão inspecionados 

visualmente e testados quanto à continuidade elétrica com a utilização de um detector de falhas  

(holiday detector). Qualquer descontinuidade detectada no revestimento anticorrosivo térmico será 

reparada previamente à sua instalação. 

O comprimento livre das extremidades dos tubos concretados será dimensionado em função dos 

equipamentos de soldagem e de inspeção de solda que serão utilizados. Após a solda, as emendas 

recebem revestimento anticorrosivo e são concretadas in loco (Figura 4.13). 
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Figura 4.13: Exemplos de concretagem e aplicação de manta nas juntas soldadas dos tubos. 

  

Fonte: GNA/CFPS (2016). 

d) Desfile de Tubos 

O desfile de tubos será realizado ao longo da faixa com auxílio dos equipamentos adequados, sendo 

apoiados com cuidado sobre sacos com material selecionado, isento de pedras e raízes, de forma a 

impedir a ocorrência de danos ao bisel e ao revestimento anticorrosivo. Os tubos devem ser distribuídos 

ao longo da faixa, de maneira a não interferirem com o uso normal dos terrenos atravessados. 

Os tubos serão preferencialmente distribuídos antes da abertura da vala. Nos trechos em que for 

necessário o emprego de explosivos para a abertura da vala, a distribuição de tubos deve ser executada 

após a sua escavação. 

Com a finalidade de guiar os tubos durante sua movimentação, cordas devem ser fixadas nas suas 

extremidades, de modo a evitar golpes inesperados e movimentos bruscos. 

Os equipamentos utilizados no desfile de tubos devem ter as suas lanças protegidas com borracha, 

feltro ou material similar. Todas as áreas do tubo revestido que entrarem em contato com os acessórios 

de movimentação devem ser inspecionadas e reparadas, se necessário. 

4.6.1.4 Soldagem 

Os procedimentos de soldagem serão devidamente qualificados e aprovados em acordo com as 

normas ANSI/ASME IX e API 1104. A solda será realizada por método manual, semiautomático ou 

automático. Antes do acoplamento dos tubos para a soldagem, será realizada uma limpeza interna para 

a completa remoção de detritos acumulados durante a estocagem e transporte dos tubos. 
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4.6.1.5 Inspeção após soldagem 

Todas as soldas serão inspecionadas por ensaio radiográfico ou ultrassom automatizado (Figura 4.14) 

em 100% das juntas e em toda a circunferência. Caso seja detectada qualquer anomalia, estas serão 

corrigidas antes do abaixamento dos dutos na vala. 

Figura 4.14: Exemplo de eletro solda. 

 
Fonte: GNA/CFPS (2016). 

a) Planta e Perfil da Tubulação 

Os desenhos dos oleodutos contendo a rota terrestre - Planta e Perfil do Km 0+000 ao km 45+332 em 

escala 1:20.000 estão apresentados no Anexo 4.2. 

Ressalta-se que o traçado apresentado nos desenhos do referido anexo apresenta diferenças pontuais 

não significativas em algumas  propriedades onde não se teve autorização do proprietário para 

realização dos estudos. Os desenhos definitivos do projeto executivo de todo o traçado serão 

apresentados quando da solicitação da Licença de Instalação. 

4.6.1.6 Rebaixamento da tubulação e cobertura da vala 

a) Rebaixamento da tubulação 

O abaixamento dos dutos na vala (Figura 4.15) somente será iniciado após o exame das condições de 

integridade dos tubos, revestimento e vala, visando principalmente localizar defeitos ou danos nos 

tubos e no revestimento e verificar se as condições do fundo da vala e o acabamento das suas paredes 

laterais estão atendendo as especificações adequadas.  
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Figura 4.15: Exemplo de abaixamento da tubulação na vala. 

 
Fonte: GNA/CFPS (2016). 

O abaixamento das tubulações na vala será feito com o emprego de equipamentos adequados: 

escavadeira, side-boom, trator de esteira e equipamento de comunicação, não sendo permitidas 

métodos que coloquem em risco os tubos ou as pessoas envolvidas nas operações. Os tubos serão 

colocados na vala de modo a garantir uma acomodação perfeita, evitando deslocamentos, 

deslizamentos, tensões, oscilações, deformações ou danos ao revestimento, conforme os limites a 

serem estabelecidos no projeto executivo. 

O espaçamento entre os pontos de sustentação dos tubos a serem abaixados, será de forma a garantir 

a não ocorrência de tensões que possam ultrapassar o limite elástico do material.  

O abaixamento deverá ser por método que garanta a perfeita acomodação dos dutos no fundo da vala 

em sua posição correta, evitando-se deslocamentos, deslizamentos, tensões, oscilações, deformações 

e danos no revestimento, conforme os limites estabelecidos no projeto executivo. 

Nos locais onde o lençol d'água aflorar na vala, deve ser aplicado o método previsto para estabilidade 

à flutuação (tubos concretados), conforme definido pelo projeto executivo, para garantir o assentamento 

e a permanência da tubulação no fundo da vala. A jaqueta de concreto deve estar de acordo com o 

procedimento de concretagem de tubos. 

O abaixamento de tubos não revestidos externamente com concreto deve ser precedido do 

esgotamento da água existente na vala. Quando não for possível o esgotamento, e consequentemente, 

a verificação das condições da vala, deve-se revestir externamente a tubulação com concreto, com a 

espessura necessária para garantir o assentamento e a permanência da tubulação no fundo da vala. 

Para o fundo de valas em terreno rochoso, será providenciado um revestimento de fundo de vala com 

uma camada de terra isenta de pedras e outros materiais que danifiquem o revestimento do tubo.  

Pode-se ainda utilizar sacos cheios de areia ou solo selecionado espaçados no máximo a cada  

3 m regularmente e de forma a garantir que não haja contato dos tubos com o fundo da vala, este 

método somente pode ser aplicado nos casos em que a relação diâmetro nominal/espessura da 

tubulação for inferior a 50. 
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Em locais onde houver ocorrência de percolação, surgências e interceptação de veios d'água, em 

rampas de inclinação superiores a 5%, o abaixamento deve ser seguido com a construção de um 

sistema de drenagem de fundo de vala, buscando a manutenção do curso d´água sem influências 

negativas para a coluna abaixada. 

4.6.1.7 Cobertura da Vala 

O reaterro será executado utilizando-se o mesmo material da escavação, adequado conforme o projeto 

e suplementado de jazida devidamente licenciada, em caso de necessidade. 

A primeira camada de cobertura, até uma altura de 30 cm acima da geratriz superior dos dutos, deve 

ser constituída de solo solto e isento de materiais que possam causar danos ao revestimento das 

tubulações, devendo ser retirada da própria vala ou de jazida, o restante será completado com material 

da vala, podendo conter pedras de até 15 cm na sua maior dimensão. 

Antes de iniciar a cobertura de qualquer trecho das tubulações, será realizada uma inspeção visual do 

tramo a ser coberto para detectar possíveis danos causados ao revestimento durante a operação de 

abaixamento e, qualquer dano detectado será reparado e reinspecionado com o equipamento Holiday 

Detector que é usado para localizar qualquer tipo de defeito ou falha em uma superfície que estiver 

pintada ou com qualquer tipo de revestimento, sendo possível detectar qualquer falha, trinca ou 

porosidade em protetores que sejam isolantes elétricos. A inspeção Holiday Detector é feita 

principalmente para procurar falhas em regiões que possuam soldas. 

Em regiões urbanas ou industriais, durante a execução da cobertura das tubulações, será instalada 

tela de segurança com fita de aviso. 

Figura 4.16: Dutos aparentes e retroescavadeira para cobertura de vala. 

 
Fonte: GNA/CFPS (2016). 
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4.6.1.8 Teste hidrostático 

O teste hidrostático será executado após a conclusão da construção e montagem dos dutos, 

objetivando a detecção de eventuais defeitos e de modo a permitir o alívio das tensões mecânicas, 

resguardando a segurança da tubulação. O teste será realizado em cada duto e em toda a extensão 

dos mesmos, vedando-os e preenchendo-os com água. 

Conforme Quadro 4.6, foi estimado um volume de aproxidamente 30.000.000 litros d´água para os 

testes hidrostáticos dos dois oleodutos, podendo ser efetivamente utilizado 21.500.000 litros de água 

para o duto de 32” e sendo reutilizado para o teste do duto de 20”.  

Quadro 4.6: Volume de água estimado para o teste hidrostático. 

DIÂMETRO DO TUBO (POLEGADAS) VOLUME DE ÁGUA ESTIMADO (M3) 

20 8292 

32 21542 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 

Serão recolhidas amostras de água para análise laboratorial, após uma análise minuciosa abrangendo 

as características do local de coleta sob o ponto de vista da vazão, para atender a um enchimento 

contínuo da linha, sem causar redução significativa de água no fornecimento aos consumidores 

situados à jusante do ponto de captação. 

A água utilizada será captada de poço artesiano ou de outro ponto de captação autorizado, desde que 

a qualidade da água atenda à norma NBR 15280-2. O transporte da água será feito através de 

bombeamento ou caminhão pipa. 

Será feita a limpeza nos dutos antes do início do teste hidrostático a fim de retirar qualquer resíduo que 

possa contaminar a água a ser utilizada no procedimento, assegurando as condições para reutilização 

e correto descarte.  

Após a finalização do teste hidrostático, será feita análise da água antes de seu descarte, a fim de 

confirmar a necessidade de tratamento químico. Caso seja necessário tratamento para descarte, o 

mesmo será realizado em conformidade com a ABNT NBR 15280-2. 

O descarte será feito em cursos d’água da região, através de bombeamento ou através de caminhão 

pipa. 

O ponto de descarte será definido prevendo dispositivos para evitar erosões no solo e carreamento de 

sedimentos, atendendo à legislação vigente quanto ao local de descarte em função da qualidade da 

água a ser descartada. Além disso, a vazão de descarte será controlada para evitar inundações. 

A primeira parte do teste hidrostático dos tubos consiste em um teste de resistência mecânica, visando 

verificar a integridade estrutural e resistência mecânica dos tubos a serem testados, bem como aliviar 

as tensões decorrentes da montagem. 

A segunda parte do teste hidrostático dos tubos consiste em um teste de estanqueidade realizado logo 

após o teste de resistência mecânica. A pressão do teste de estaqueidade deve ser igual à 1,10 da 

pressão de projeto. 

As pressões do teste de resistência mecânica devem atender simultaneamente às seguintes condições: 

• a pressão no ponto mais alto do trecho a ser testado deve ser igual ou maior que a pressão mínima 

de teste de resistência mecânica, definida no projeto; 

• a pressão no ponto mais baixo do trecho a ser testado deve ser igual ou menor que a pressão 

máxima de teste de resistência mecânica definida no projeto.  
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O teste hidrostático para os tubos de 20” e 32”, material aço carbono, será determinado de acordo com 

a ABNT NBR 15280-2. 

4.6.1.9 Instalação de proteção catódica 

Devido à natureza da composição do produto transferido (petróleo), não é esperado que haja corrosão 

significativa na superfície interna das tubulações, por outro lado, será considerada sobreespessura de 

corrosão a ser definido durante o projeto detalhado e operações de PIG instrumentado ao longo da 

vida útil do duto para monitoramento da espessura da parede do duto. 

A prevenção de corrosão para tubulações enterradas é baseada em uma combinação de revestimento 

impermeável aderido à superfície do aço e em um sistema de proteção catódica. 

O revestimento anticorrosivo externo utilizado será o Polietileno em três camadas respeitando a norma 

ABNT NBR 15221-1. Em caso de falha no revestimento anticorrosivo externo, os oleodutos contarão 

com um sistema de proteção catódica por corrente impressa ao longo de todo comprimento para 

proteção contra corrosão externa. 

Os sistemas de proteção catódica, uma vez instalados, requerem manutenção e inspeção para 

identificar as áreas que estão sob proteção e podem identificar áreas onde o aumento da demanda 

atual indica danos ao revestimento. A proteção catódica não atua quando a tubulação não está em 

contato com o solo, tais como, em canaletas, tubos-camisa, trechos aéreos da tubulação etc. O bom 

projeto da tubulação deve eliminar o maior número possível de áreas deste tipo, i.e. onde a proteção 

não opera ou fornecer proteção adicional contra corrosão. 

O uso de um sistema de proteção catódica geralmente requer juntas de isolamento elétrico nas 

extremidades da tubulação quando conectado à tubulação acima do solo, que normalmente é aterrada. 

4.6.1.10 Limpeza da faixa de servidão 

Será realizada a limpeza completa da faixa, do logradouro e dos terrenos utilizados durante os serviços 

de construção, retirando-se, inclusive, equipamentos, ferramentas e sobras de outros materiais. A 

destinação dos materiais será monitorada pelo setor de meio ambiente, em função da legislação 

ambiental vigente. 

No caso de restauração dos terrenos utilizados durante os serviços de construção, serão obedecidos 

os mesmos requisitos estabelecidos para a restauração de pista. 

4.6.1.11 Recuperação do trecho e da vegetação 

Os serviços de proteção e estabilização da faixa de dutos serão executados conforme projeto executivo 

específico elaborado pela engenharia.  

Todas as áreas atingidas das faixas existentes serão recompostas e executados os serviços de 

proteção, restauração, drenagem, estabilização de talude e revegetação imediatamente após a 

conclusão dos serviços. Os cruzamentos com logradouros, estradas e caminhos serão 

convenientemente restaurados, de forma definitiva, logo após concluídos os trabalhos. 

Quando a abertura de vala ocorrer em faixa existente, a largura da restauração será definida pelo 

impacto causado na faixa e estará em conformidade com o projeto executivo, bem como os PACs 

específicos das obras dos pontos notáveis. A restauração será tal que o material da pista, logradouro 

ou terrenos utilizados nos serviços de construção não seja transportado pelas águas das chuvas e 

depositado em mananciais, açudes, estradas, bocas de lobo, sarjetas, calçadas ou benfeitorias. 

O material retirado na operação de restauração e limpeza da pista, logradouro ou terrenos utilizados 

nos serviços de construção deve ser depositado em local adequado, de modo a evitar destruição ou 

dano à propriedade de terceiros, bem como a obstrução de vias de acesso, cursos d'água, escoamento 

de águas pluviais, canais de drenagem etc. 
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As cercas atravessadas durante a construção e reconstituídas provisoriamente serão restauradas em 

caráter definitivo, de forma que apresentem condições e resistência iguais ou superiores às originais. 

Durante a restauração devem ser tomadas precauções, a fim de evitar que os dispositivos de proteção 

catódica sejam danificados. 

A restauração da pista, logradouro ou terreno utilizado nos serviços de construção, já com obras de 

proteção executadas anteriormente, será compatível com estas, exceto quando previsto em contrário 

no projeto executivo. Exceto quando estabelecido de outra forma, serão removidos todos os acessos, 

pontes, pontilhões, passarelas de pedestres, chapas de aço, tapumes, cones, canaletas, placas, 

sistemas de iluminação e outras instalações provisórias, inclusive estivas, utilizados nos trabalhos de 

construção. 

Os serviços de recomposição da faixa serão permeados pelos seguintes princípios básicos: 

a) garantia de segurança para a faixa e para os dutos;  

b) garantia da segurança e da restauração das condições originais das propriedades de terceiros e 

bens públicos;  

c) minimização dos impactos causados ao meio ambiente, restituindo-se as condições originais das 

áreas atingidas;  

d) as leiras serão recompostas, conforme projeto executivo;  

e) todo material estranho à propriedade, oriundo da construção dos dutos, ser retirado e transportado 

para local apropriado.  

A cobertura vegetal será realizada com uso de sementes selecionadas, solo vegetal, mão-de-obra, 

adubos, corretivos e equipamentos necessários para o transporte e execução dos serviços de proteção 

vegetal da faixa de trabalho e taludes. Como alternativa pode ser aceito o fornecimento e colocação de 

grama em placas. As placas de grama devem ser assentadas sobre uma camada de solos férteis, 

colocados sobre o talude e fixados através de ripamento, tela ou outro processo conhecido. A rega será 

feita de acordo com a necessidade sobre essa proteção vegetal até a sua pega completa, bem como 

sua conservação contra ervas. 

A recomposição só será considerada concluída quando executadas também as restaurações além da 

faixa, como: restauração de cercas, benfeitorias, porteiras, pontes, acessos, passagens, erosões, 

remoção de estivas, sobra de materiais e estradas danificadas em função da obra. Também serão 

sanados os eventuais danos causados às propriedades pela falta ou falha na manutenção do sistema 

de drenagem como: erosões, assoreamento e outros. 

Está prevista a aplicação provisória de estivas de madeira nos trechos de transposição de brejos e 

alagados, assim como pontilhões de madeira e/ ou bueiros na transposição de córregos, que 

permanecerão até a conclusão dos trabalhos neste trecho, quando serão totalmente removidas para a 

reconstituição paisagística e ambiental. Deverão ser mantidas equipes para manutenção dos 

dispositivos de mitigação de impactos ambientais implantados durante a fase de obra. 

Como o trajeto dos dutos será em terreno plano, não haverá necessidade de drenagem superficial.  

4.6.1.12 Sinalização e proteção dos dutos e válvulas de bloqueio 

a) Sinalização 

As faixas e áreas de domínio serão identificadas e sinalizadas com marcos e placas, conforme projeto 

executivo. As cores a serem utilizadas nos marcos e placas obedecerão aos padrões relacionados na 

norma NBR 15280-2. 

Os marcos receberão pintura em tinta acrílica, e as placas, suportes ou demais partes metálicas 

receberão preparação de superfície e pintura (Figura 4.17). 
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Serão atendidos os requisitos legais de sinalização de trânsito federal, estadual e municipal. Durante a 

execução de cruzamentos sob as ruas, rodovias, vias de acesso e estradas de ferro, serão instalados 

equipamentos para sinalização, inclusive de sinalização noturna, para atender à segurança do tráfego 

e cumprindo às exigências das autoridades responsáveis pela administração das vias. Bem como  a 

adoção de sistemas “Pare e Siga” com rádio comunicador sempre que necessário. 

Figura 4.17: Sinalização da faixa. 

 
Fonte: GNA/CFPS (2016). 

b) Proteção dos dutos e válvulas de bloqueio 

Os oleodutos terrestres serão enterrados em todo o seu comprimento, exceto ao chegar na zona UTP, 

no Porto do Açu, na estação Barra do Furado e nas válvulas intermediárias. Nestas regiões, a 

drenagem será realizada carregando água com possível contaminação de óleo para um separador 

Água Óleo (SAO). Após a separação da água e óleo, o óleo deverá ser destinado a um local 

ambientalmente adequado e a água descartada no sistema de drenagem pluvial a ser definido no 

projeto executivo. 

Todas as plantas serão devidamente protegidas por cercas de segurança e monitoradas por câmeras 

CFTV 24 horas por dia, permitindo acesso apenas a pessoas autorizadas. 

Os oleodutos contarão com sistemas de segurança contra intervenção de terceiros e detecção de 

vazamento, além de um programa de inspeção da faixa a ser definido durante o projeto executivo 

respeitando as exigências do Regulamento Técnico de Dutos Terrestres (RTDT) da ANP. 

A camada de solo acima do topo dos oleodutos garante segurança, proteção contra danos externos, 

reduz o impacto estético e a área de terra “esterilizada” pela faixa dos oleodutos. Estima-se que tenha 

1,00m a 1,50m de camada de solo. 

A norma de projeto e construção de Oleodutos ABNT NBT 15280-1 e 15280-2 não prevê 

obrigatoriedade da instalação de válvulas intermediárias para Oleodutos. Entretanto, de forma 

conservadora, o projeto conceitual conta com uma válvula de bloqueio (a montante do canal da Flecha) 

e uma válvula de anti retorno (a jusante do canal da flecha) em cada duto para segurança operacional. 

As válvulas de bloqueio (uma por duto) contam com sensores interligados ao painel de controle da UTP 

que são capazes de verificar eventuais vazamentos dos dutos através da variação de pressão, 

fechando assim as válvulas e seccionando os dutos em 3 regiões diferentes, minimizando os possíveis 

impactos do incidente.  
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4.6.2 Obras especiais 

As obras especiais consistem em obras civis e mecânicas realizadas na construção do sistema do 

oleoduto no qual o projeto e execução não se enquadram em padrões estabelecidos. Os cruzamentos 

e as travessias que compõem os sistemas dos oleodutos terrestres para os cenários de exportação e 

importação/internalização serão obras especiais realizadas ao longo da rota. 

É importante ressaltar que no caso de situações em que houver a necessidade de compartilhamento 

da faixa com outros dutos, a distância mínima será de 1,5 m (Figura 4.18), conforme definido na  

ABNT NBR 15280-1. Além disso, a separação mínima entre os dutos e os cabos de aterramento 

existentes nas linhas de transmissão de energia deve ser de 5 metros. 

Figura 4.18: Esquema da distância mínima de compartilhamento. 

 
Fonte: Açu Petróleo, 2019. 

4.6.2.1 Cruzamentos e Travessias 

Os cruzamentos identificados nos sistemas dos oleodutos terrestres se caracterizam pela passagem 

do oleoduto por rodovias, estradas secundárias, estradas asfaltadas, dutos e cabos existentes e linhas 

de transmissão. 

As travessias identificadas nos sistemas dos oleodutos terrestres se caracterizam pela passagem do 

oleoduto através de rios, riachos, canais e regiões alagadas, em geral áreas alagadas. 

Estudos técnicos serão realizados, previamente, para a execução dos métodos de cruzamentos e 

travessias. 

Os tipos de cruzamento e travessia identificados ao longo da rota dos sistemas dos oleodutos terrestres 

localizados entre a estação Barra do Furado e a UTP no Porto do Açu, para os cenários de 

importação/internalização e exportação estão apresentados a seguir: 

• Cruzamentos com rodovia, estrada secundária e estrada asfaltada; 

• Cruzamentos com dutos e cabos existentes; 

• Cruzamentos com linhas de transmissão; 

• Cruzamentos com duto existente (mineroduto); 

• Travessias de rios, canais e áreas alagadas. 
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O projeto dos cruzamentos e travessias atenderá aos requisitos apresentados no Anexo C da ABNT 

NBR 15280-1. A execução dos cruzamentos e travessias atenderá aos requisitos e recomendações 

estabelecidos pela ABNT NBR 15280-2 e ABNT NBR 15280-1. 

A lista de cruzamentos e travessias identificados ao longo da rota do sistema do oleoduto terrestre está 

apresentada no item 4.2.3 Intervenções Previstas. 

Nos cruzamentos de rodovias, ruas, estradas, linhas de transmissão e nas travessias de cursos d’água 

e áreas alagadas, os seguintes requisitos da ABNT NBR 15280-2 serão atendidos para os sistemas 

dos oleodutos terrestres: 

• Nenhum cruzamento ou travessia será executado sem a prévia autorização dos órgãos 

competentes;  

• Os métodos de construção a serem utilizados em cada cruzamento ou travessia serão definidos a 

partir das limitações existentes nas autorizações de passagem e das disposições estabelecidas pelo 

projeto; 

• Durante a execução dos serviços, serão utilizados todos os meios necessários para evitar a 

interrupção do trânsito de veículos, pessoas e animais nos cruzamentos e a diminuição da seção 

de escoamento das águas nas travessias. 

O afastamento mínimo, paralelo ou vertical, entre os dutos metálicos deve ser de 80 cm e as demais 

instalações como dutos não metálicos ou cabos deve ser de 60 cm de acordo com o Anexo C,  

Figura C.7 da ABNT NBR 15280-1 devendo estar adequado para manutenção e reparos. A instalação 

dos oleodutos com afastamento inferior ao valor recomendado deve incluir a colocação de tubo camisa, 

manta ou suporte, visando assegurar proteção mecânica e isolamento elétrico para o duto,  

ABNT NBR 15280-1. 

A escavação das margens e leitos realizada na execução das travessias será restaurada 

imediatamente após a conclusão dos trabalhos de modo a minimizar o impacto ambiental pontual e 

temporário decorrente desta intervenção. 

4.6.2.2 Critérios de Localização para cruzamentos e travessias 

A localização dos pontos de cruzamento e travessia considerará os seguintes aspectos,  

ABNT NBR 15280-2 e Regulamento Técnico de Dutos Terrestres para Movimentação de Petróleo, 

Derivados e Gás Natural (RTDT), da ANP (2011). 

• Limitação imposta, pelo projeto mecânico do duto, quanto aos raios mínimos de curvatura dos 

trechos curvos em função da passagem de pig instrumentado e em função da temperatura de 

operação (no caso de duto transportando produto aquecido); 

• Limitação do comportamento elástico dos dutos de forma a possibilitar o perfeito assentamento no 

fundo da vala, segundo o perfil projetado; 

• Inclinação do eixo do cruzamento ou da travessia, em relação ao eixo da rodovia, ou do acidente 

natural, de modo a transpô-los no menor comprimento possível; 

• Disponibilidade de trechos retos de faixa, junto aos locais de cruzamento e travessia, para instalação 

dos dutos, evitando-se pontos de inflexão muito próximos dos referidos locais; 

• Facilidade de acesso para a realização das atividades de construção e manutenção; 

• Disponibilidade de espaço para um eventual armazenamento e revestimento de tubos; 

• Existência de projetos de ampliação (no caso de cruzamentos) ou de retificação, dragagem etc.  

(no caso de travessias de rios e lagos); 
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• Redução da necessidade de obras de custo mais elevado; 

• Riscos de danos ambientais e sociais; 

• Observância das normas e recomendações do proprietário ou órgão responsável pela rodovia  

(no caso de cruzamentos) ou pelo curso d’água (no caso de travessias); 

• Escolha de áreas não sujeitas a alagamento. 

A localização dos pontos de cruzamento e de travessia recairá sobre áreas de topografia pouco 

acidentada e que requeiram o mínimo de movimentação de terra e serviços de recomposição de área. 

Marcos de limite de faixa, marcos de sinalização dos oleodutos enterrados, marcos de sinalização para 

cruzamentos e travessias, marcos para inspeção aérea, placas de identificação de acesso, placas de 

identificação de instalação na superfície e placas de advertência e orientação com informações e 

mensagens de prevenção de incidentes serão instaladas e mantidas ao longo da faixa do oleoduto 

terrestre. 

Os trechos dos oleodutos lançados na vala na execução dos cruzamentos e travessias serão 

inspecionados a fim de verificar a existência de eventuais danos e assegurar o contato do oleoduto no 

fundo da vala. 

4.6.2.3 Métodos para Execução de Cruzamentos 

A escolha do método para a execução dos cruzamentos identificados considerará os requisitos técnicos 

do Regulamento Técnico da ANP e as recomendações relativas à rodovia, estrada, dutos e cabos 

existentes ou linha de transmissão que serão cruzados. Os métodos de cruzamento adotados para os 

sistemas dos oleodutos terrestres estão listados a seguir: 

• Cruzamento sem tubo camisa (vala); 

• Cruzamento com tubo camisa. 

4.6.2.4 Cruzamento sem Tubo Camisa (Vala) 

O método de cruzamento a céu aberto sem tubo camisa consiste na construção de uma trincheira reta 

e aberta (vala) através da interferência a ser cruzada. Os oleodutos serão alojados dentro de uma vala 

aberta e posteriormente cobertos com o material retirado na abertura. Este método será adotado nos 

cruzamentos com as estradas secundárias e asfaltadas nas quais for possível realizar a execução de 

vala. 

Nos sistemas dos oleodutos terrestres foram identificados 26 (vinte e seis) cruzamentos com estrada 

secundária e asfaltada sem a utilização de tubo camisa conforme listados no Quadro 4.4. A extensão 

desses cruzamentos e os requisitos para execução dos serviços de vala sem tubo camisa foram 

definidos em conformidade às recomendações da ABNT NBR 15280-2 e ABNT NBR 15280-1. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada.19 ilustra o método de cruzamento dos oleodutos com 

estrada secundária sem tubo camisa adotado para os sistemas dos oleodutos terrestres supracitados. 

Além disso, a Figura 4.20 apresenta um exemplo esquemático de cruzamento com dutos e/ou cabos, 

caso estes se façam necessários.  
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Figura 4.19: Cruzamento com estrada secundária sem tubo camisa (vala). 

 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 
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Figura 4.20: Cruzamento com dutos/cabos sem tubo camisa (vala). 

 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 
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4.6.2.5 Cruzamento com Tubo Camisa 

O cruzamento com tubo camisa é um método de cruzamento que consiste na instalação de um tubo 

de aço (tubo camisa)  com o auxílio de uma força de cravação, através do furo feito a trado sob o leito 

da rodovia utilizando uma máquina perfuratriz (boring machine) no interior do qual o oleoduto é 

instalado com o objetivo de garantir proteção mecânica no cruzamento e possibilitar a substituição do 

oleoduto, quando necessário, sem a necessidade de abertura de vala. Este método será adotado nos 

cruzamentos com as rodovias nas quais não for possível realizar a execução de vala. 

Nos sistemas dos oleodutos terrestres foram identificados 04 (quatro) cruzamentos com rodovia com a 

utilização de tubo camisa, conforme listados no item 4.2.3 Intervenções Previstas. A extensão desses 

cruzamentos e os requisitos para execução dos serviços de instalação do tubo camisa foram definidos 

em conformidade às recomendações da ABNT NBR 15280-2 e ABNT NBR 15280-1. 

A Figura 4.21 apresenta um exemplo esquemático do método de cruzamento dos oleodutos com tubo 

camisa em rodovia adotado para os sistemas dos oleodutos terrestres supracitados. 
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Figura 4.21: Cruzamento com tubo camisa em rodovia. 

 
Fonte: Açu Petróleo, 2019. 
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4.6.2.6 Métodos para Execução de Travessias 

A escolha do método para a execução da travessia está em conformidade aos requisitos técnicos do 

Regulamento Técnico da ANP e as recomendações relativas aos rios e canais os quais serão 

atravessados. Os métodos de travessia adotados para os sistemas dos oleodutos terrestres estão 

listados a seguir: 

• Travessia com cavalote; 

• Travessia com furo direcional. 

4.6.2.7 Travessia com cavalote 

A travessia por cavalote é um método que consiste na instalação de um trecho de duto composto de 

curvas verticais (cavalote), a fim de alcançar distâncias subterrâneas em áreas alagadas. Este método 

será adotado nas travessias em áreas alagadas nas quais for possível a instalação do cavalote. 

A operação de instalação dos oleodutos será realizada com a execução de uma vala aberta no leito da 

área alagada (rio ou canal) a ser atravessada. Após a abertura da vala, o lançamento dos oleodutos 

será realizado pelo arrastamento do cavalote verticalmente posicionado em contato com o fundo da 

vala. Em seguida, a vala aberta será totalmente coberta com o material retirado na abertura. 

Nos sistemas dos oleodutos terrestres localizados entre a estação Barra do Furado e a UTP no Porto 

do Açu, foram identificados 12 (doze) travessias de rios e canais com a utilização de cavalote conforme 

listados no Quadro 4.4. A extensão dessas travessias e os requisitos para execução dos serviços de 

instalação dos cavalotes foram definidos em conformidade às recomendações da ABNT NBR  

15280-2 e ABNT NBR 15280-1. 

A Figura 4.22 ilustra o esquemático do método de travessia dos oleodutos com instalação de cavalote 

adotado para os sistemas dos oleodutos terrestres supracitados. 
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Figura 4.22: Travessia com cavalote. 

 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 

 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

49 

4.6.2.8 Travessia com furo direcional 

O furo direcional é um método não destrutivo de perfuração horizontal sob o leito do curso d’água com 

abertura inicial de um furo piloto, cujo diâmetro é alargado sequencialmente, até atingir os diâmetros 

previstos em projeto (20” para cenário de exportação e 32” para o cenário de importação/ 

internalização). Este método será adotado nas travessias em áreas alagadas nas quais não for possível 

a instalação do cavalote ou abertura de valas. 

A operação de perfuração do furo direcional será realizada por meio de brocas especiais compatíveis 

com o tipo de solo e por meio da injeção de uma lama de perfuração, com o objetivo de atuar como 

lubrificante e contenção, conferindo determinada consistência às paredes do furo ao permitir o 

preenchimento dos vazios que surgem à medida que a sonda avança ao longo do furo. 

Paralelamente à etapa de perfuração, a montagem da coluna, com a soldagem dos tubos que compõem 

o oleoduto, será executada na área localizada próxima à extremidade do furo. Após a finalização da 

perfuração e consequentemente alargamento do furo, a coluna de tubos será puxada por arraste 

através de roletes para o interior do furo e atravessará a extensão da travessia até aflorar na 

extremidade oposta. 

Nos sistemas dos oleodutos terrestres localizados entre a estação Barra do Furado e a UTP no Porto 

do Açu, foi identificada apenas 01 (uma) travessia de canal com a utilização de furo direcional conforme 

listada no Quadro 4.4. A extensão dessa travessia e os requisitos para execução dos serviços de 

execução do furo direcional foram definidos em conformidade às recomendações da ABNT NBR  

15280-2 e ABNT NBR 15280-1. 

A Figura 4.23 ilustra o esquemático do método de travessia do oleoduto com furo direcional adotado 

para os sistemas dos oleodutos terrestres supracitados. 
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Figura 4.23: Travessia com furo direcional. 

 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 
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4.6.2.9 Cruzamentos com Linhas de Transmissão 

Nos cruzamentos ou paralelismo com linhas de transmissão de energia elétrica de alta-tensão  

(69 kV ou superior), os seguintes requisitos devem ser atendidos: 

• Os oleodutos devem, sempre que possível, estar perpendiculares às linhas de transmissão, no 

centro do vão entre duas torres ou postes, sem interferir com seus cabos de aterramento; 

• Os tubos, equipamentos ou veículos serão aterrados sempre que houver proximidade com linhas 

de transmissão elétricas, que possam provocar interferência ou indução de tensão nos tubos, 

equipamentos, veículos ou outras estruturas, colocando em risco a integridade física das pessoas 

envolvidas no serviço; 

• O afastamento mínimo entre os oleodutos e os cabos de aterramento existentes das torres da linha 

de transmissão será igual a 5m e o remanejamento de eventuais cabos existentes dentro da faixa 

de domínio do tubo será solicitado junto à operadora das linhas de transmissão; 

• A utilização de explosivos na faixa de domínio de linhas de transmissão será restringida, ficando a 

utilização eventual à aprovação e acompanhamento da companhia operadora do sistema. 

Nos cruzamentos com cabos de fibras óticas, telefônicos ou elétricos, tubulações e outras instalações 

enterradas, será realizada escavação manual para localização da interferência, a fim de evitar rupturas 

e danos. 

4.6.3 Canteiros de obras 

Os canteiros de obras darão suporte às atividades de construção e montagem dos oleodutos e serão 

utilizados como áreas para armazenamento e concretagem de tubos, armazenamento de materiais no 

almoxarifado e fabricação e montagem de acessórios e complementos no pipe shop. A área será 

utilizada por um período aproximado de 24 meses, sendo o último mês destinado à desmobilização do 

canteiro. 

Estão previstos dois canteiros de obras: um localizado perto do Porto do Açu (km 0) com 

aproximadamente 165.000 m², e o outro localizado próximo à Rodovia RJ-196, com aproximadamente 

20.000 m2 paralelo ao Canal da Flecha, de forma a atender melhor a logística da obra para execução 

do furo direcional. 
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Figura 4.24: Localização de instalação dos canteiro de obras. 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Nestes canteiros serão instaladas barracas de vivência com cadeiras, mesas, kit de coletas seletivas e 

banheiros químicos. O canteiro de obras deve dotar de instalações, recursos e requisitos que, além de 

atender à execução dos serviços, deve atender à legislação em vigor, e garantir, em qualquer tempo, 

condições de segurança, adequabilidade, higiene e conforto à mão-de-obra. Será fornecido alojamento 

através de rede de pousadas/ hotéis local, ou aluguel de casas/ apartamentos, respeitando as normas 

vigentes. 

Para cada canteiro de obras foi estimado consumo de energia mensal de aproximadamente  

6.000 kW para a estrutura administrativa e 7.000 kW para a estrutura de apoio à construção e 

montagem (pipe shops e oficinas). Foi estimado ainda que cerca de 5.000 kW serão utilizados 

mensalmente para iluminação noturna em cada canteiro e entornos. 

Assim, os projetos e a instalação dos canteiros de obra obedecerão às seguintes normas e documentos 

de referência: 

• Norma Regulamentadora NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

• Norma Regulamentadora NR-18 - Condições em Meio Ambiente de Trabalho e na Indústria da 

Construção; 

• Norma Regulamentadora NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de Trabalho; 

• NBR–5410 (antiga NB-3) - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• Código de Obras da Prefeitura local e; 
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• Código Sanitário Estadual. 

A desmobilização dos canteiros corresponde à retirada de todos os equipamentos e facilidades da área 

destinada à operação e execução dos serviços de construção dos oleodutos. 

Após a conclusão total dos trabalhos, toda a área interna delimitada pelos tapumes e cercas dos 

canteiros de obras será recomposta, considerando o seu estado físico original recebido a partir do 

registro do primeiro dia de acesso à área. 

As instalações dos canteiros de obra serão desmontadas e removidas para local apropriado. Todos os 

resíduos das frentes de obra serão removidos e descartados segundo legislação ambiental. 

4.6.4 Investigações geotécnicas preliminares 

Serão utilizados dois métodos de sondagens: a sondagem a percussão simples e avanço através de 

brocas rotativa. Este último poderá ser necessário em função das características locais de solo, onde 

são comuns formações rochosas. 

4.6.4.1 Sondagem à percussão 

No método de investigação geotécnica sondagem à percussão, o avanço do furo é feito através de 

equipamento de corte, com o objetivo de obter amostras e os índices de resistência à penetração do 

solo. As amostras obtidas são do tipo deformadas. 

Os principais equipamentos e materiais padrões para a execução da sondagem à percussão são: 

• Tripé com roldana; 

• Guincho mecânico ou com moitão;  

• Trado concha e espiral;  

• Hastes e luvas de aço;  

• Alimentador d’água;  

• Cruzeta;  

• Trépano e “T” de lavagem;  

• Barrilete amostrador e peças para cravação;  

• Peso de bater com 65 kg e guia;  

• Tubos de revestimentos;  

• Bomba d’água;  

• Abraçadeiras para revestimentos;  

• Abaixadores e alçadores para hastes;  

• Saca tubos;  

• Baldinho com válvula de pé;  

• Chaves de grifo e trena;  

• Recipientes herméticos para amostras tipo copo;  

• Parafina;  
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• Sacos plásticos;  

• Etiquetas para identificação;  

• Medidor de nível d’água. 

Os equipamentos e ferramentas serão substituídos em caso de não adequação para o bom 

desempenho e qualidade da sondagem. 

A sondagem será realizada após a limpeza de uma área que permita a execução de todas as operações 

sem obstáculos, e será providenciada a abertura de uma vala ao redor da sonda para permitir o desvio 

da água no caso de chuva. 

4.6.4.2 Avanço através de brocas rotativas 

Este método consiste no uso de um conjunto moto-mecanizado para obtenção de amostras contínuas 

de materiais rochosos, através de ação perfurante dada por forças de penetração e rotação, 

empregadas quando a sondagem de reconhecimento atinge extrato rochoso, matacões ou solos 

impenetráveis à percussão. 

Os principais equipamentos e ferramentas utilizados na sondagem rotativa são: 

• Sonda rotativa com avanço manual, mecânico ou hidráulico; 

• Guinchos; 

• Conjunto bomba-motor que forneça suficiente vazão e pressão às profundidades e diâmetros a ser 

perfurado; 

• Hastes de perfuração para o avanço da sondagem, que devem ser ocas, para permitir a passagem 

do fluido para refrigeração da ferramenta de corte; 

• Barrilete simples, duplo-rígido e duplo-livre nos diâmetros recomendados, providos de coroas de 

vídia e diamante com saída de água convencional; 

• Coroas de diamante e vídia, cujo tipo a ser empregado depende do material a ser perfurado; 

• Tubos de revestimento. Todos devem estar em bom estado para que possam ser utilizados; 

• Sapatas de revestimento. 

Será registrado diariamente em cada sondagem em andamento, a cota do nível do lençol freático das 

profundidades da sondagem e dos revestimentos correspondentes. 

4.6.5 Levantamentos topográficos e cadastrais 

Foram feitos levantamentos topográficos ao longo do traçado dos oleodutos. O Anexo 4.3 apresenta a 

relação da autorização relativa ao levantamento topográfico das propriedades ao longo do traçado do 

oleoduto. 

4.6.6 Área de Depósito de Material Excedente e de Bota-Fora 

A localização das áreas de bota-fora será definida conforme a logística estabelecida por cada uma das 

montadoras contratadas, as quais deverão obter, nas respectivas prefeituras e órgãos ambientais, as 

autorizações e licenças específicas necessárias. Os bota-foras, para onde será destinado o material 

excedente da execução da fase de limpeza da faixa, serão formados seguindo, devidamente, diretrizes 

ambientais e especificações técnicas, e com as devidas autorizações necessárias. 
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Os materiais excedentes serão dispostos em locais adequados com a prévia autorização dos 

proprietários e com inclinações compatíveis com a natureza do material constituinte, de modo que 

sejam evitados quaisquer danos a terceiros, e obstrução ou poluição de mananciais. 

Outras informações disponibilizadas pelo empreendedor encontram-se no item 4.6.1.2 Escavação da 

vala. 

4.6.7 Sistema de controle de emissões e material particulado 

Durante a etapa de implantação dos dutos a emissão atmosférica é decorrente, principalmente, da 

queima de combustíveis decorrente do uso de equipamentos, máquinas e veículos movidos a diesel e 

gasolina. Também é prevista, na fase de implantação dos dutos, a emissão de materiais particulados 

gerados pela circulação de veículos, máquinas e equipamentos de obra, bem como pelas atividades 

que demandem movimentação de terra. 

Visando mitigar os efeitos adversos causados pelas emissões, serão realizadas a umectação e 

aspersão de água sobre as pistas de rolamento e locais com solo exposto, de acordo com as diretrizes 

contratuais de SMS estabelecidas. 

Para o controle dessas emissões nos equipamentos, é aplicada uma medida preventiva associada à 

exigência de elaboração e implementação do Plano de Manutenção de Equipamentos (a ser elaborado 

pela empresa contratada), que deverá atender todos os requisitos da legislação vigente. 

Aliada a esse Plano de Manutenção de Equipamentos será obrigatória a instalação de catalisador 

automotivo no tubo de saída do motor de equipamentos e veículos de transporte de pessoas, bem 

como a devida manutenção e substituição (a ser detalhada no procedimento de inspeção, conforme os 

tipos e marcas de catalisadores escolhidos para cada equipamento). 

Por meio do uso de catalisador nos veículos, a emissão dos componentes mais nocivos gerados na 

queima de combustível (principalmente o diesel) será reduzida drasticamente. Esses componentes 

nocivos são basicamente o monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos ou compostos orgânicos 

voláteis (VOCs) e os óxidos de nitrogênio (NO e NO2) e serão transformados pelo catalisador em 

substâncias inócuas. A transformação é auxiliada pela presença de minúsculas partículas de metais 

nobres presentes no corpo de cerâmica, fechado pelo recipiente metálico de aço inoxidável. 

Os tipos de catalisador veicular com maior disponibilidade no mercado são os com núcleo cerâmico do 

tipo “colmeia” ou do tipo “cerâmica porosa” e ambos têm características similares. Ambos também 

atendem ao objetivo de minimizar as emissões de poluentes durante execução do empreendimento. A 

escolha por um único tipo deverá ser avaliada durante fase de execução da obra. 

No Quadro 4.7 a seguir, está sendo apresentado o número máximo de equipamentos mobilizados 

simultaneamente (estimado por fase), para os principais equipamentos que serão usados durante 

execução da obra (para as atividades de abertura da faixa de trabalho, construção e montagem dos 

dutos/canteiros) para atender ao cronograma. 
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Quadro 4.7. Equipamentos com emissão de particulados e poluentes. 

EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS (DURANTE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM) 

EQUIPAMENTO COMBUSTÍVEL N° MÁXIMO 

Caminhão Munk/ Caçamba Diesel 10 

Caminhão Pipa Diesel 11 

Caminhão Prancha Diesel 3 

Carretas Diesel 63 

Curvadeiras Diesel 3 

Escavadeiras Diesel 35 

Geradores Diesel 22 

Guindastes Diesel 2 

Máquina de Esteira Diesel 5 

Pá Carregadeira Diesel 24 

Side boom Diesel 20 

Rolo Compressor Diesel 2 

Ambulância Gasolina/GNV 2 

Trator Diesel 10 

Carro leve Gasolina/GNV 20* 

Compressores Diesel 5* 

Van Gasolina/GNV 25 

Pick up Diesel 30* 

Micro-Ônibus Diesel 20* 

*Os tipos e quantidades de veículos leves só serão determinados pela EPCista em fase futura do empreendimento.  

Fonte: PRUMO Logística/CFPS (2016). 

Na fase de construção, serão observadas as seguintes medidas: 

• Orientação na adequada localização dos canteiros de obra e de outras estruturas de apoio;  

• Acompanhamento do controle do teor de umidade do solo, com aspersões periódicas, inclusive nos 

acessos às obras;  

• Fiscalização da utilização de equipamentos de segurança, como máscaras, pelos funcionários das 

obras;  

• Fiscalização da utilização de equipamentos antipoluentes nas instalações de infraestrutura da obra 

e da regulagem dos motores de veículos e maquinários;  

• Lavagem periódica dos equipamentos e veículos, minimizando a quantidade de sedimentos 

transportados para as vias;  

• Proteção com lonas de todas as caçambas de caminhões de transporte de terra e brita, evitando se 

a emissão de poeira em suspensão.  

A operação normal dos dutos não produz emissões gasosas consequentes da queima de combustíveis. 
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4.6.8 Tráfego de Veículos 

No pico da instalação é estimado o tráfego dos veículos e quantidades apresentadas no Quadro 4.8 a 

seguir.  

Quadro 4.8: Estimativa do tráfego de veículos no pico da obra.  

VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Transporte de equipe 25 vans ou 10 ônibus 

Veículo leve 10 

Camionete 5 

Guindastes 1 

Carreta para transporte de escavadeiras/side boom / 
equipamentos pesados 

20 

Carreta para tubos 10 

Caminhão oficina 15 

Caminhão vácuo 1 

Âmbulância ou carro primeiros socorros 1 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 

4.6.9 Sistema de controle de emissão de ruído 

Na fase de implantação dos oleodutos haverá emissão de ruídos devido à movimentação de máquinas 

e veículos. A etapa de abertura da vala, rebaixamento e cobertura é considerada como uma das mais 

ruidosas, em virtude da movimentação de máquinas pesadas na faixa do duto, tais como equipamentos 

de escavação, tratores e caminhões. O Quadro 4.9 apresenta os equipamentos desta etapa e a 

intensidade sonora dos equipamentos a 1,5 m de distância dos mesmos. 

Os níveis de ruídos a que os trabalhadores estarão submetidos serão reduzidos, através do uso de 

EPIs específicos (protetor auricular, do tipo plugue ou abafador), a valores aceitáveis, compatíveis com 

a legislação vigente. 

Nessa fase de implantação dos dutos é esperado que os níveis de ruído produzidos variem com o 

tempo, em função da posição dos equipamentos envolvidos com a construção, da quantidade de 

equipamentos ligados simultaneamente e de suas características acústicas. 

Para minimizar o incômodo das comunidades próximas, evitar-se-á o transporte de materiais e 

equipamentos nas estradas nos horários de pico e noturno, respeitando-se a lei do silêncio, e serão 

cumpridos os limites máximos de ruídos estabelecidos pela Norma NBR 10.151, da ABNT, bem como 

cumprimento da legislação estadual e municipal. 

Quadro 4.9: Equipamentos pesados na etapa de abertura de vala no trecho terrestre. 

EQUIPAMENTOS INTENSIDADE SONORA (dB (A))1 

Escavadeira 85 

Trator 85 

Side boom 85 

Micro ônibus 85 

Pick up 85 

Caminhão Prancha 85 

Caminhão Pipa 85 
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EQUIPAMENTOS INTENSIDADE SONORA (dB (A))1 

Carretas 85 

Máquina de Esteira 85 

Pá Carregadeira 85 

Compressores 85 

Geradores 85 

Guindastes 85 

Carro Leve 85 

Caminhão Munk/ caçamba 85 

1 - Medido a 1,5 m de distância do equipamento.  

Fonte: PRUMO Logística/CFPS (2016) 

As seguintes medidas deverão ser seguidas durante a instalação dos oleodutos: 

• Uso obrigatório dos EPIs específicos dentro das instalações do canteiro de obras, durante toda a 

fase de construção dos canteiros, bem como na construção do duto e instalações pontuais; 

• Acompanhamento do planejamento para o transporte de materiais e equipamentos, evitando os 

horários de pico e o período noturno próximo às aglomerações urbanas;  

• Fiscalização da utilização de equipamentos redutores de ruídos nas instalações de infraestrutura da 

obra e da regulagem periódica dos motores de veículos e maquinários;  

• Priorização da escolha de veículos e equipamentos que apresentam baixos índices de ruídos, 

realizando manutenção periódica para eliminar problemas mecânicos operacionais;  

• Realização de operações ruidosas apenas em horários diurnos, exceto em atividades que exijam a 

continuidade em sua execução, a exemplo do furo direcional e do teste hidrostático. 

Durante a operação, o sistema de oleodutos não possui fontes de ruído contínuas. 

4.6.10 Abastecimento de Água 

Durante a fase de implantação dos dutos, estima-se um consumo aproximado de 800.000 litros de água 

para a mão-de-obra direta e indireta no uso de higiene cotidiana. Tal água será fornecida por caminhão 

pipa de água potável, devidamente licenciado junto aos órgãos competentes, bem como água mineral 

para o consumo dos trabalhadores. 

4.7 Descrição da fase de operação 

4.7.1 Características do petróleo 

Os oleodutos irão transportar petróleo bruto. No Quadro 4.10 e Quadro 4.11 estão as características 

físico-químicas e as propriedades toxicológicas estão no Quadro 4.12. 
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Quadro 4.10: Composição do petróleo bruto no Cenário de Importação/ Internalização. 

COMPONENTE 
FRAÇÃO MOLAR MÉDIA (%) 

Lula Mero 

API 29,48 29,27 

Metano + etano 0,02 0,00 

Propano 0,33 0,03 

Iso-Butano 0,25 0,04 

n-butano 0,85 0,29 

Iso-Pentano 0,62 0,48 

n-pentano 1,05 0,65 

Ciclopentano 0,13 0,08 

n-hexano 0,90 0,73 

Metilciclopentano 0,46 0,33 

benzeno 0,08 0,15 

Ciclohexano 0,31 0,19 

Isoparafinas C6 0,71 0,59 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 

Quadro 4.11: Composição do petróleo bruto transportado no Cenário de Exportação. 

COMPONENTE 
FRAÇÃO MOLAR MÉDIA (%)  

Pólo Enchova Pólo Pargo Pólo Pampo 

API (°) 27,5 22,5 19,0 

Metano 0,28 0,78 0,80 

Etano 5,91 5,49 8,22 

Propano 39,29 37,03 41,69 

Iso-Butano 17,56 18,79 22,18 

n-butano 35,57 29,27 22,03 

Iso-Pentano 0,89 4,19 2,94 

n-pentano 0,37 3,59 1,62 

Hidrocarbonetos > C5 0,13 0,86 0,52 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 

Quadro 4.12: Propriedades Toxicológicas do petróleo transportado. 

PROPRIEDADE PETRÓLEO 

Cor 
Líquido variável e escuro em temperatura 
ambiente.  

Odor Característico de hidrocarbonetos 

Toxicologia 

TLV-TWA 

(ACGIH, 2012) 

1,5 mg Ni/m3 

0,1 mg Ni/m3 

0,2 mg Ni/m3 

IDLH 

(NIOSH, 2010) 
10 mg Ni/m3 

Fonte: FISPQ Petróleo, Petrobras (2019). 
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Os hidrocarbonetos parafínicos naftênicos (cicloparafínico) e aromáticos são os principais 

componentes do petróleo. O óleo bruto também pode conter quantidades variáveis de contaminantes 

orgânicos e inorgânicos tais como enxofre (S), vanádio (V) e níquel (Ni). 

A FISPQ do petróleo está apresentada no Anexo 4.4. 

4.7.2 Procedimentos operacionais rotineiros de conservação e operação 

Um conjunto detalhado de planos e procedimentos de operação e manutenção do sistema do oleoduto 

para os cenários de Exportação e Importação/Internalização da APE será desenvolvido com base nas 

recomendações da ASME B31.4 2016, Regulamento Técnico ANP n° 2/20111, na experiência e 

conhecimento de suas instalações e condições adequadas à qualidade e segurança da operação. 

Os métodos, planos e procedimentos a serem adotados pela APE irão representar um guia geral 

(manual) para qualquer trabalho específico de operação, manutenção e reparo. 

A ABNT NBR 15280-1, ABNT NBR 15280-2 e o Regulamento Técnico ANP n° 2/2011 apresentam as 

recomendações e requisitos necessários à elaboração do manual de operação e manutenção de 

oleodutos terrestres para os cenários de operação supracitados. 

O manual de operação e manutenção é o documento necessário para realização de uma operação 

segura e confiável do sistema dos oleodutos terrestres. Este manual é uma diretriz usada nas 

operações de oleodutos para orientação da equipe de operação e manutenção e para o 

desenvolvimento de operações futuras. 

O sistema dos oleodutos para os cenários de Exportação e Importação/Internalização incluirá as 

seguintes recomendações de acordo com a ASME B31.4 2016 e Regulamento Técnico ANP n° 2/2011: 

• Um plano detalhado com programas de treinamento para os funcionários incluindo procedimentos 

de operação e manutenção do sistema de transporte dos oleodutos durante as etapas de operação 

e manutenção;  

• Um plano de controle de corrosão externa e interna do sistema de oleodutos , incluindo requisitos e 

procedimentos;  

• Um plano de emergência por escrito para implementação no caso de falhas do sistema, 

vazamentos, acidentes ou outras emergências incluindo programa de treinamento apropriado aos 

funcionários envolvidos nas etapas de operação e de manutenção em relação às partes aplicáveis 

do plano; 

• Um plano visando rever possíveis mudanças devido a condições adversas que afetam a integridade 

e segurança do sistema dos oleodutos, incluindo provisões para patrulhamento e relatórios 

periódicos da atividade de construção, além de avaliar a região, especialmente em áreas industriais, 

comerciais, residenciais, rios, ferrovias e cruzamentos rodoviários, a fim de considerar a 

possibilidade de fornecer proteção adicional para evitar danos aos oleodutos em conformidade aos 

requisitos da Regulamento Técnico ANP n° 2/2011: 

• Estabelecer ligação com as autoridades locais que emitem licenças de construção em áreas 

urbanas para prevenir acidentes causados por máquinas e equipamentos;  

• Manter mapas e registros necessários para administrar adequadamente os planos e procedimentos, 

incluindo os registros; 

• Apresentar procedimentos para remoção / desativação permanente ou temporária do sistema dos 

oleodutos;  

 
1 Resolução ANP nº 6/2011 
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• Estabelecer planos e procedimentos considerando atenção especial às partes do sistema dos 
oleodutos que apresentem maior risco para o público em caso de emergências ou devido a 
requisitos de construção ou manutenção extraordinária;  

• Operar e manter o sistema dos oleodutos terrestre em conformidade com os planos e procedimentos 
previstos. Proporcionar acesso seguro à documentação do projeto em caso de situação de 
emergência;  

• Modificar os planos e os procedimentos periodicamente, à medida que a exposição do sistema ao 
público e as mudanças nas condições operacionais exigirem. A revisão periódica dos planos e 
procedimentos deve obedecer aos requisitos do Regulamento Técnico ANP n° 2/2011, quando 
houver modificação e/ou alteração.  

• Participar de programas de notificação sobre escavações patrocinados pelo governo ou pelo setor, 
se aplicável. 

4.7.2.1 Manual de Operação e Manutenção 

O manual de operação e manutenção irá orientar as atividades operacionais do sistema de oleodutos, 

conter informações do projeto, construção, dados da operação e um programa de manutenção para 

execução de serviços necessários à estabilização, contenção, drenagem e monitoramento das faixas 

e dos oleodutos. 

O manual deve apresentar as seguintes informações, conforme recomendado pelo Regulamento 

Técnico ANP n° 2/2011: 

• Descrição geral e dados de projeto do sistema dos oleodutos; 

• Características físico-químicas e de segurança dos produtos para os quais o sistema foi projetado 
e autorizado a transportar;  

• Fluxogramas de engenharia; 

• Perfil longitudinal, materiais e espessuras de parede nominais especificadas dos oleodutos;  

• Características técnicas e localização das estações de bombeamento e compressão, pontos de 
recepção e entrega dos produtos movimentados, pontos de redução de pressão, lançadores e 
recebedores de pigs, estações de medição e válvulas de bloqueio;  

• Mapas de localização do oleoduto e de acesso às válvulas de bloqueio ao longo do sistema dos 
oleodutos;  

• Definições dos limites admissíveis das variáveis operacionais do sistema, incluindo a pressão 
máxima de operação admissível, e dos ajustes dos dispositivos de proteção.  

• Plano de manutenção contendo as orientações do manual do fabricante de cada equipamento, a 
experiência adquirida, o atendimento às recomendações de inspeção, aos requisitos estabelecidos 
nas normas técnicas aplicáveis e às exigências legais; 

• Plano de manutenção apresentando as condições locais, topografia da região, densidade 
populacional, proximidade de mananciais, de praias, cruzamentos, travessias e áreas de proteção 
ambiental;  

• Programa de manutenção da faixa contemplando os seguintes serviços: limpeza e roçagem da faixa; 
obras de contenção e estabilização; limpeza e manutenção do sistema de drenagem; conservação 
dos elementos de sinalização; controle do revestimento vegetal; manutenção dos acessos próprios 
à faixa; limpeza de áreas cercadas; conservação de marcos geodésicos. 

Os requisitos mínimos serão incluídos no manual de operação e manutenção, conforme apresentado 

no Quadro 4.13, de acordo com a ASME B31.4 2016 e o Regulamento Técnico ANP n° 2/2011. 
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Quadro 4.13: Requisitos mínimos – Manual de operação e manutenção. 

REQUISITOS MÍNIMOS DESCRIÇÃO 

Pressão de operação 
MAOP (pressão máxima de operação). Os sistemas de desligamento e alívio de pressão e o teste 
de pressão hidrostática serão documentados para alertar a equipe de operação sobre os limites 
de pressão e evitar que os oleodutos operem sob pressões acima dos limites permitidos. 

Comunicação 
Implantação de linha telefônica de acesso gratuito, com atendimento 24 horas por dia, inclusive 
nos fins de semana e feriados, com ampla divulgação do respectivo número, e outros recursos 
para recebimento, registro e monitoramento das notificações e solicitações. 

Sinalização e identificação 

Marcos de sinalização serão instalados e mantidos ao longo de cada estrada, cruzamento 
navegável e ao longo das faixas a fim de indicar a localização e fornecer informações necessárias 
sobre os oleodutos. Placas serão utilizadas para informar sobre áreas perigosas, identificar o 
sistema do oleoduto e indicar o nome da empresa operante. 

Manutenção da Faixa de Servidão 
A faixa de servidão será mantida para fornecer visibilidade clara para o patrulhamento realizado 
a pé ou por via aérea. A manutenção adequada da faixa de servidão fornece acesso efetivo para 
uma resposta rápida e segura a situações de emergência. 

Patrulhamento 

Um programa de patrulhamento do sistema dos oleodutos será mantido mensalmente conforme 
prática adotada por operadoras de oleoduto terrestre a fim de que sejam observadas as 
condições da superfície e áreas adjacentes à faixa de servidão, a indicação de vazamentos, a 
atividade de construção diferente da planejada e quaisquer outros fatores que afetem a 
segurança e a operação do sistema. A periodicidade mensal do patrulhamento deve ser revista 
por meio de uma avaliação de risco específica para a faixa considerando as condições de 
integridade dos oleodutos. A periodicidade do patrulhamento depende da situação de 
vulnerabilidade da área, das condições geotécnicas e do histórico da ação de terceiros. 

Avaliação da integridade dos oleodutos e reparos 
As avaliações de integridade do sistema dos oleodutos serão planejadas de modo a incluir um 
plano de correção de irregularidades como corrosão interna e externa, danos mecânicos e outras 
anomalias indicadas pela inspeção. 

Manutenção de válvulas 
As válvulas de bloqueio do sistema dos oleodutos serão inspecionadas, reparadas quando 
necessário, e parcialmente operadas pelo menos uma vez por ano para garantir condições 
adequadas de operação. 

Cruzamento de ferrovias, estradas e rodovias em oleoduto existente 
No caso de um sistema de duto existente ser atravessado por uma nova estrada, ferrovia ou 
rodovia, o sistema de oleodutos será analisado em termos das novas cargas externas previstas 
para verificar se é necessário instalar reforço mecânico ou proteção estrutural. 

Detecção de vazamentos 
Todos os segmentos que compõem o sistema dos oleodutos serão monitorados continuamente 
a fim de garantir que não apresentem vazamentos. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DESCRIÇÃO 

Equipamentos de controle e proteção 
Os equipamentos de controle e proteção, incluindo dispositivos limitadores de pressão, 
reguladores, controladores, válvulas de alívio e outros dispositivos de segurança devem ser 
submetidos a inspeções e testes sistemáticos num período de 3 a 5 anos. 

Facilidades (instalações) de Armazenamento   
As instalações relacionadas ao armazenamento, incluindo tanques atmosféricos e de pressão e 
manuseio do líquido (produto) a ser transportado serão inspecionadas num período de 3 a 5 anos 
e os registros pertinentes serão mantidos. 

Armazenamento de materiais combustíveis 

Todos os materiais inflamáveis ou combustíveis em quantidades além daquelas exigidas para o 
uso diário ou diferentes daqueles normalmente usados em casas de bombas devem ser 
armazenados em uma estrutura separada, construída de material não combustível localizado a 
uma distância adequada da casa de bombas. 

Cercamento 
As áreas reservadas às estações operacionais (bombeamento, lançamento e recebimento de pig 
e outros), ao terminal e ao armazenamento de materiais e equipamentos serão mantidas em 
condições seguras, cercadas, trancadas e destinadas à proteção da região e do público. 

Prevenção de ignição acidental Medidas preventivas serão adotadas para evitar a ignição acidental do sistema dos oleodutos. 

Registros 
Registros e estatísticas do sistema dos oleodutos serão mantidos para fins de operação e 
manutenção. 

Treinamento 
Os manuais de treinamento serão elaborados visando o treinamento da equipe e a reciclagem 
da equipe experiente envolvidas na operação e manutenção do sistema dos oleodutos. 

Fornecimento de plano alternativo devido à mudança no sistema 
O manual será revisado se qualquer alteração realizada no sistema dos oleodutos comprometer 
a operação. 

Manutenção Preventiva 
Em caso de operação não planejada e ininterrupta, as recomendações de manutenção preventiva 
fornecidas pelo fabricante do equipamento e dos componentes devem ser incluídas. 

Data book do projeto 
Um documento contendo os dados de projeto de todos os componentes e equipamentos do 
sistema dos oleodutos será elaborado no final do projeto. 
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4.7.2.2 Pré-operação do sistema 

A pré-operação do sistema dos oleodutos consiste no seu enchimento com o fluido de operação, 

remoção do fluido anteriormente existente, preparação e adequação das instalações visando atingir as 

condições normais e estáveis para a operação. 

Será elaborado um plano de atividades de pré-operação contendo, no mínimo, as seguintes 

informações: 

• Orientações quanto cuidados a serem seguidos na operação dos equipamentos e sistemas 

envolvidos;  

• Avaliação de Riscos; 

• Licenças e autorizações necessárias; 

• Plano de resposta à emergência durante a pré-operação; 

• Sistemas provisórios de descarte de fluidos; 

• Verificação do ajuste e calibração do sistema de proteção das instalações; 

• Sistema de comunicação a ser utilizado; 

• Treinamento específico do pessoal envolvido nas atividades de pré-operação; 

• Notificação da execução das atividades às autoridades competentes. 

Serão elaborados procedimentos que contemplem as atividades previstas na pré-operação. A 

documentação relativa à pré-operação do sistema dos oleodutos será registrada e arquivada. 

4.7.2.3 Início da Operação do Sistema 

A operação do sistema dos oleodutos só pode ser iniciada após a autorização outorgada pela ANP ou 

após a aprovação do plano de desenvolvimento da área de concessão, Regulamento Técnico  

ANP n° 2/2011. 

Durante toda a etapa de operação, as orientações do manual de operação e manutenção serão 

atendidas e os requisitos estabelecidos no Procedimento Mútuo de Operação (PMO) ou no 

Procedimento Operacional Interno (POI) serão cumpridos conforme apresentados no Regulamento 

Técnico ANP n° 2/2011. 

4.7.2.4 Operação e Manutenção do Sistema de Bombeamento, Terminal e Facilidades 

Os procedimentos relacionados ao início e término da operação para todos os equipamentos devem 

ser definidos e APE irá adotar as medidas apropriadas a fim de garantir que esses procedimentos sejam 

atendidos. Tais procedimentos devem descrever as medidas preventivas e as verificações do sistema 

necessárias à garantia do funcionamento adequado de todos os equipamentos operacionais 

(desligamento, controle e alarme). 

Os equipamentos utilizados no sistema dos oleodutos serão monitorados continuamente para 

indicações de vazamento. APE irá avaliar as alternativas disponíveis, considerando as seguintes, se 

aplicável: 

• Sistemas de monitoramento, alarmes de nível de reservatório, alarmes de falha de vedação de 

bomba, alarmes de nível de tanques e recipientes de armazenamento;  

• Patrulhamento ou verificações operacionais realizadas em horários apropriados (diários, semanais 

ou mensais);  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

65 

• Avaliação cuidadosa do recebimento volumétrico operacional de rotina, da entrega e dos relatórios 

de estoque;  

• Teste de vazamento dos dispositivos de vedação;  

• Programas públicos de conscientização para aumentar o reconhecimento e a resposta a 

vazamentos. 

4.7.2.5 Detecção de vazamentos 

Será selecionado e implementado um processo de monitoramento de vazamentos do sistema do 

oleoduto, compatível com o nível de complexidade operacional e o produto transportado. Este processo 

deve basear-se no risco de vazamentos e no tempo de resposta aos eventos para cada trecho, 

mediante a utilização de equipamentos, sistemas ou procedimentos que tenham capacidade de 

detecção de vazamentos, Regulamento Técnico ANP n° 2/2011. 

Quando este processo for dependente de equipamentos de medição estes devem ser regularmente 

calibrados. 

Qualquer que seja o método de detecção de vazamentos utilizado, será necessário analisar 

continuamente seu desempenho e fazer os ajustes necessários. 

A documentação relativa ao processo de monitoramento deve estar disponível para as atividades de 

operação, inspeção e manutenção do oleoduto. 

Os procedimentos relativos ao processo de detecção de vazamentos devem ser revisados e 

atualizados sempre que necessário, ou no mínimo a cada 3 (três) anos. 

Os procedimentos relativos ao processo de detecção de vazamentos devem ser arquivados por 3 (três) 

anos, após sua revisão. 

4.7.2.6 Controle de corrosão 

A proteção de tubos ferrosos e componentes de corrosão interna e externa, incluindo testes, inspeções 

e medidas corretivas apropriadas serão incluídos no programa de controle de corrosão. 

Serão estabelecidos os procedimentos para implementar seu programa de controle de corrosão. Os 

procedimentos, incluindo aqueles para projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção 

catódica, serão preparados e implementados por/ ou sob a direção de pessoas qualificadas em 

métodos de controle de corrosão, por treinamento ou experiência, ou ambos. 

O programa de controle de corrosão irá abranger os seguintes requisitos, conforme apresentado na 

Regulamento Técnico ANP n° 2/2011: 

• Controle de corrosão externa para oleodutos enterrados;  

• Controle de corrosão interna;  

• Controle de corrosão externa para oleodutos expostos à atmosfera;  

• Os programas de controle de corrosão e a documentação por ele gerada, serão revisados e 

atualizados sempre que necessário, ou no mínimo a cada 3(três) anos; 

• Os programas de controle de corrosão devem ser arquivados por 3 (três) anos. 

A documentação gerada pelo programa de controle de corrosão será arquivada por toda a vida do 

sistema de oleodutos. 
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4.7.2.7 Geração de efluentes e gestão de resíduos sólidos 

Durante a construção e operação das instalações de apoio, estratégias e procedimentos serão 

estabelecidos para garantir o manuseio correto, armazenamento temporário, transporte, reciclagem 

e/ou destinação final dos resíduos gerados. 

Todo efluente líquido produzido na faixa dos oleodutos (caixas separadoras existentes nas áreas de 

válvulas e áreas de apoio) será manipulado e removido para tratamento e descarte externo. Todos os 

sistemas serão armazenados em reservatórios impermeabilizados e serão removidos por caminhão-

vácuo para tratamento externo em local adequado. 

4.7.2.8 Plano de resposta à emergência 

Um plano de emergência será elaborado e estabelecido pela APE para o caso de falhas do sistema 

dos oleodutos, acidentes ou outras emergências e irá incluir procedimentos para ações corretivas 

adequadas e rápidas que garantam a segurança proteção ao meio ambiente e limitando a descarga 

acidental do sistema. 

O plano incluirá o treinamento da equipe responsável pela execução imediata da ação de emergência. 

A equipe será informada sobre as características do líquido (produto) transportado no sistema dos 

oleodutos e sobre as práticas seguras no manuseio de descarga e reparo acidentais das instalações, 

com ênfase nos problemas especiais e precauções adicionais no manuseio de vazamentos e reparos 

do sistema. 

A comunicação do incidente à ANP, aos órgãos ambientais e aos órgãos públicos (corpo de bombeiros, 

polícia, defesa civil) e outras autoridades competentes será prevista no plano de resposta à 

emergência. 

A APE estabelecerá revisões agendadas com a equipe responsável pelos procedimentos a serem 

atendidos em emergências durante intervalos não superiores a 6 meses, e as revisões serão 

conduzidas de modo a consolidar a qualidade do plano de resposta à emergência, conforme ASME 

B31.4. 

Os procedimentos do plano de resposta à emergência irão abranger os requisitos mínimos 

apresentados no Regulamento Técnico ANP n° 2/2011. 

4.7.2.9 Conscientização Pública e Prevenção de Danos causados por Terceiros 

a) Conscientização Pública 

Um programa de conscientização e mobilização pública será elaborado e implementado com o objetivo 

de manter as autoridades públicas, as empresas com potencial de risco para o sistema do oleoduto e 

comunidades vizinhas às faixas, informadas e sensibilizadas em relação aos riscos inerentes à 

operação do sistema, divulgando os procedimentos preventivos para mitigação de incidentes, para 

controle de emergências e para eventual abandono da área afetada. 

O programa de conscientização pública deve incluir, no mínimo, os recursos ou ações apresentados 

no Regulamento Técnico ANP n° 2/2011. 

A documentação relativa à concepção, execução do programa de conscientização e dos registros das 

atividades de esclarecimento e mobilização da comunidade serão disponibilizadas. 

O programa de conscientização pública será revisado e atualizado sempre que necessário, ou no 

mínimo a cada 3 (três) anos. 

A documentação gerada pelo programa de conscientização pública será arquivada pelo por 3 (três) 

anos. 
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b) Prevenção de Danos por Atividades de Terceiros 

Um programa de prevenção de danos por atividades de Terceiros envolvendo obras de qualquer 

natureza sobre, sob ou nas proximidades das faixas do oleoduto será elaborado e mantido para 

eventual ocorrência e atenderá aos seguintes requisitos apresentados no Regulamento Técnico  

ANP n° 2/2011: 

• Cadastro atualizado dos possíveis agentes de atividades perigosas ao longo da faixa, considerando 

a sua proximidade e outros fatores; 

• Divulgação do programa junto aos agentes potencialmente geradores de danos, orientando-os 

sobre a localização do sistema do oleoduto na área de seu interesse;  

• Divulgação da linha telefônica de acesso gratuito, com atendimento 24 horas por dia, inclusive nos 

fins de semana e feriados;  

• Procedimento escrito para notificação dos executantes de interferências ou obras adjacentes não 

autorizadas e imediata sinalização do sistema do oleoduto na área das obras;  

• Procedimento escrito de gestão das interferências de Terceiros, estabelecendo diretrizes e ações 

para o gerenciamento das solicitações e obras daquela natureza.  

O programa de prevenção de danos por atividades de Terceiros, o procedimento de gestão das 

interferências de Terceiros e sua documentação serão revisados e atualizados sempre que necessário, 

ou no mínimo a cada 3 (três) anos. 

A documentação do programa de prevenção de danos por atividades de Terceiros e do procedimento 

de gestão das interferências de Terceiros devem ser arquivadas por 3 (três) anos. 

c) Prevenção a Furtos 

Eventuais intervenções criminosas no sistema do oleoduto trazem grande risco para a comunidade e o 

meio ambiente. 

As derivações clandestinas e o furto de óleo e derivados são ações criminosas que devem ser 

impedidas e denunciadas a fim de se evitar vazamentos, explosões e incêndios. Os pontos de acesso 

onde as instalações estão localizadas só devem ser acessados por pessoal autorizado e qualificado. 

Movimentações suspeitas serão investigadas e verificadas a fim de se impedir uma possível ação 

criminosa. Dentre as movimentações suspeitas, destacam-se: 

• Atividades noturnas nas faixas;  

• Forte odor de combustível na área;  

• Presença de veículos e pessoas com mangueiras e equipamentos similares;  

• Obras e construções próximos à faixa;  

• Pessoas trabalhando sem adequada identificação da empresa operante;  

• Caminhões de combustível próximo à faixa do oleoduto;  

• Veículos pesados próximos da faixa do oleoduto.  

Um programa de proteção ao sistema do oleoduto será elaborado a fim de prevenir ações criminosas 

(furtos, derivações clandestinas) e minimizar riscos. Algumas medidas preventivas podem ser adotadas 

no combate a essas atividades: 

• Visitas às comunidades vizinhas que se localizam próximas à faixa para conscientizar a população 

sobre o perigo e riscos à vida;  
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• Articulação e integração com órgãos externos que auxiliem no impedimento de atividades 

criminosas;  

• Simulações de resposta à emergência a fim de garantir que as equipes envolvidas na operação e 

manutenção do oleoduto estejam preparadas para qualquer contingência. 

d) Organização e Qualificação Pessoal 

A estrutura organizacional será implementada com determinação de responsabilidades, qualificações 

e atribuições, de forma a proporcionar que a força de trabalho envolvida na operação, inspeção e 

manutenção exerça suas funções de maneira segura e competente. 

Os recursos necessários para a implementação, funcionamento e o atendimento dos requisitos 

estabelecidos no Regulamento Técnico ANP n° 2/2011 serão planejados a fim de proporcionar 

condições para que haja participação da força de trabalho, de maneira abrangente, no 

desenvolvimento, implementação e revisão dos procedimentos, instruções de trabalho, documentos e 

atividades de operação, inspeção, manutenção e segurança operacional. 

Um programa de treinamento será elaborado e implementado, de acordo com o Regulamento Técnico 

ANP n° 2/2011, para atender os níveis de competência necessários para cada pessoa que exerça 

tarefas críticas na operação, na inspeção e na manutenção do sistema do oleoduto, de maneira a 

assegurar que estejam aptas a realizá-las. 

Os serviços das contratadas que efetuam tarefas críticas serão incluídos na estrutura organizacional 

de operação, inspeção e manutenção. 

e) Gerenciamento da Integridade 

Um programa de gerenciamento de integridade (PGI) para o sistema do oleoduto será desenvolvido e 

implementado, contendo os seguintes requisitos mínimos, recomendados pelo Regulamento Técnico 

ANP n° 2/2011: 

• Levantamento, revisão e integração de dados;  

• Avaliação de risco;  

• Avaliação de integridade;  

• Gestão da documentação;  

• Definição e planejamento das medidas mitigadoras e seu acompanhamento;  

• Avaliação do programa.  

O PGI deve especificar como e quando as ações para garantir a integridade estrutural do sistema do 

oleoduto devem ser implementadas e deve considerar a necessidade de implementação ou alteração 

da frequência de ações preventivas, mitigadoras ou manutenção das falhas. 

A fase inicial destina-se à verificação das condições de integridade estrutural do sistema do oleoduto, 

existentes no início da implementação do PGI, à primeira definição de medidas mitigadoras e seu 

planejamento de implementação. 

A fase de melhoria contínua destina-se à implementação das medidas mitigadoras e seu 

acompanhamento, à repetição dos processos aplicados na fase inicial e à avaliação do programa, para 

verificar se os objetivos do PGI estão sendo alcançados a fim de mensurar as melhorias na garantia da 

integridade estrutural e na segurança do sistema do oleoduto advindas do PGI. 

O PGI será revisto sempre que necessário, de forma a considerar alterações nas legislações dos 

órgãos ambientais e novas tecnologias de avaliação de integridade, além de identificar as novas ações 
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e os intervalos de avaliação de integridade recomendados, tanto para a fase inicial como para a fase 

de melhoria contínua, Regulamento Técnico ANP n° 2/2011. 

4.7.3 Acessos por meio de propriedades de terceiros e limpeza da faixa de servidão. Detalhar 

acesso a túneis e adutora 

O acesso às propriedades será realizado com consentimento prévio dos proprietários de terras cujas 

negociações para uso da faixa de servidão ocorrerão de forma antecipada as obras. 

Conforme apresentado no Quadro 4.4, não estão previstos acessos a túneis e adutoras ao longo do 

traçado do Sistemas de oleodutos SPOT. 

Os procedimentos relativos à limpeza da faixa de servidão encontram-se apresentados no  

item 4.6.1.10. 

4.7.4 Manutenção da faixa de servidão e troca de trechos dos tubos 

Imediatamente após a finalização das obras de construção e montagem para a implantação do 

empreendimento, ocorrerá a fase de recomposição da faixa de servidão, preferencialmente com 

espécies nativas da região. Isto ocorrerá para fins de recuperação vegetal, estabilidade do solo e 

prevenção e correções de processos erosivos. Na ocasião serão avaliados e aplicados, se necessários, 

alguns métodos de contenção, taludes, muros e barreiras de gabião, considerando que o processo 

construtivo altera a superfície do terreno, na área da faixa e mesma precisa estar preservada e em 

condições de acesso para a manutenção operacional. Nessa etapa também, por medidas de 

segurança, é implantada a devida sinalização da faixa de servidão. 

A partir de então, durante toda a fase operacional será feita a manutenção da faixa de servidão com 

regular inspeção, verificação, monitoramento e limpeza de vegetações, mantendo-as rasteira, com 

objetivo de avaliar regularmente as condições da superfície e possibilitar incursões, porventura, 

necessárias ao bom funcionamento do duto. 

Durante a operação do oleoduto, deverá ser efetuada a manutenção e limpeza da faixa de servidão. 

Será designado um funcionário responsável por esta atividade, que irá percorrer toda a extensão da 

faixa, de modo a verificar as condições de conservação e as necessidades da execução de reparos na 

faixa. A frequência desta operação de verificação da faixa será definida durante o projeto executivo.  

Não é esperada nenhuma troca de tubos durante a vida útil do projeto. Caso seja excepcionalmente 

necessária, a troca de trecho dos dutos para substituição de trecho com defeito pode ser executada, e 

em geral não há necessidade de parada operacional do duto. Para tanto deve ser feita a escavação 

tornando aparente o trecho a ser substituído. Um “by-pass” (desvio em trecho temporário em paralelo) 

é instalado, utilizando ferramenta específica (hot-tapping), que dispõe de válvulas de segurança. O 

defeito é então isolado pelo equipamento, e o fluxo redirecionado para o desvio. O trecho isolado é 

então despressurizado, cortado e substituído. Após a troca do trecho, o fluxo é reestabelecido no duto 

retificado, e o desvio com as válvulas e equipamentos de bloqueio são retirados, permanecendo alguns 

acessórios soldados ao duto. 

4.7.5 Sistema de controle de vazão e de abertura e fechamento de válvulas 

Os oleodutos contarão com um sistema de controle integrado com todos os equipamentos e 

componentes necessários para operação, tais como, válvulas, estações de medição, sensores e 

bombas. 

Com o objetivo de se ter uma operação eficiente e segura, um estudo será realizado para detalhar o 

sistema de intertravamento dos oleodutos. Este sistema será responsável por acionar equipamentos 

específicos para cada cenário de operação (abertura/fechamento de válvulas e parada de operação da 

bomba) a fim de evitar possíveis acidentes operacionais.  

O sistema de oleodutos não necessita de sistema de odorização.  
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4.7.6 Sistemas de segurança associados 

As instalações de segurança e controle dos dutos estão localizadas no complexo portuário do açu e 

estão cobertas pelo Sistema de Combate a Incêndio da UTP (objeto da LI 030949) e na estação de 

Barra do Furado de propriedade da Petrobras.  

Os oleodutos terão as seguintes áreas no terminal: Área de lançamento de PIG; Área de recebimento 

de pig; Área de válvulas intermediárias; Sala de painéis e de controle. Assim, existe um sistema de 

proteção contra incêndio que contempla todos as áreas e é composto pelos seguintes itens: 

• Área do lançador de pig: será protegida por extintores portáteis de incêndio tipo pó químico, 

detectores de vazamentos de petróleo, detectores de incêndio e alarmes contra incêndio; 

• Área recebedor de pig: o sistema será protegido por extintores portáteis de incêndio tipo pó químico, 

detectores de vazamentos de petróleo, detectores de incêndio e alarmes contra incêndio; 

• Áreas de válvulas intermediárias: serão protegidas por extintores de incêndio portáteis tipo pó 

químico; 

• Salas de controle e painéis: serão protegidos por extintores de incêndio portáteis tipo pó químico, 

extintores de dióxido de carbono e providas de detectores de fumaça, calor e de sinalização de 

segurança; 

Como parte de essencial neste sistema contra incêndio tem-se os extintores, que serão: 

• Extintor portátil de pó químico (classe: ABC), capacidade 6A: 40-BC; Carga 12 kg; 

• Extintor portátil de pó químico (classe: ABC), capacidade 2-A: 20-B: C; Carga 4 kg; 

• Extintor portátil de dióxido de carbono (classe: BC), capacidade 5-B: C, Carga 6 kg. 

Nas salas de controle e de painéis elétricos, devem ser instalados dois tipos de extintores: pó químico 

ABC (4 kg) e CO2 (6 kg). Os extintores de pó químico portáteis ABC (12 kg) devem estar localizados 

em áreas com maior risco de incêndio: perto do lançador de pig, receptor de pig, válvulas intermediárias 

e geradores de diesel. Os extintores devem ser colocados em um lugar visível e espaçados de forma 

a alcançá-los, e não ser necessário caminhar mais de 15 m. 

As instalações devem ser monitoradas continuamente para detectar o fogo, vazamento de gás e 

fumaça, por meio de alarmes sonoros e visuais nas regiões afetadas e também no Sistema de controle 

de segurança. O sistema de detecção deve consistir em detectores de gases inflamáveis 

infravermelhos (IR); óptica e detectores de fumaça termo-velocimetricos e detectores de fogo 

infravermelho e ultravioleta. Os detectores de hidrocarbonetos serão projetados para monitorar 

continuamente hidrocarbonetos na faixa de 0 a 100% de seu Limite Inferior de Explosão (LEL) e sejam 

imunes a interferência eletromagnética, incluindo a frequência de rádio. 

Se um detector estiver localizado em uma área classificada, ele deve ser projetado para área 

classificada e certificado de acordo com o INMETRO 083/2006. Caso contrário, pode ser um detector 

padrão. 

Detectores de gás hidrocarbonetos serão instalados em pontos específicos, perto do locutor de PIG e 

receptor áreas, em posições definidas com base em variáveis importantes. O sistema terá instalações 

que permitem testes periódicos individuais durante a operação, evitando qualquer impacto na 

disponibilidade geral. Serão testados continuamente para indicação automática de falha. Esse sinal 

será 4 a 20 mA. Eles terão uma função de autodiagnóstico contínuo, por indisponibilidade ou falha 

indicação automática, nos consoles de operação do Integrated Communications Center (ICC). Caso o 

detector seja atuado, identificado por um alarme no sistema de supervisão, a operação. A equipe de 

segurança irá verificar o ponto de detecção para avaliar o cenário e as ações a serem tomadas, e a 

equipe de operação possuirá equipamento apropriado (por exemplo, rádios) para a comunicação de 
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incidentes para a sala de controle. Os detectores de gás devem ser infravermelhos (IR) e resistentes à 

corrosão. Modelo de referência: PIRECL -DET-TRONICS ou similar. 

No caso dos detectores de Incêndio, eles devem ser de tipo infravermelho ou ultravioleta, à prova de 

explosão. Modelo de referência: UVIR x 5200 - DET-TRONICS ou similar. 

O detector de fumaça será sensível às partículas de combustão de sólidos ou líquidos e partículas de 

pirólise suspensas na atmosfera. Eles podem ser endereçados manualmente por micro switches 

localizados na base ou automaticamente através do painel do software de inicialização e estará 

interligado aos rolamentos endoceláveis do sistema de detecção e alarme de incêndio. Os detectores 

de fumaça devem ter as seguintes características: 

• Cumprimento dos requisitos ISO 7240-7 e ISO 7240-15; 

• Sensor óptico; 

• Analógico e endereçável; 

• Fonte de alimentação em 24Vdc, diretamente do loop do sistema; 

• Luz LED visível; 

• O tipo de gabinete deve ser apropriado ao meio ambiente; 

• Teste de função remota por painel / centro; 

• Interruptor de teste funcional ativado por ímã externo; 

• Compensação automática da sensibilidade devido à impregnação de impurezas dentro da câmara 

de análise. 

As botoeiras de alarme de incêndio são tipo “quebre o vidro” e estarão instaladas a 1,2 metros acima 

do chão. Os alarmes estão projetados para área classificada e certificados de acordo com INMETRO 

083/2006. As botoeiras serão totalmente à prova de intempéries. Modelo de referência: Kidde  

AM-013/23908-HO2 ou similar. Os alarmes de emergência audiovisual devem ser buzinas e luzes à 

prova de intempéries, som contínuo. Modelo de referência: Kidde 11019070 ou similar. Os alarmes de 

emergência audíveis serão buzinas de alta potência sonora, à prova de intempérie, com fonte de 

alimentação auxiliar. Modelo de referência: Kidde BBR-200 ou similar. 

Todos os sinais do sistema de detecção (vazamento / fumaça de fogo / gás) e alarmes serão indicados 

na INTERFACE HOMEM MÁQUINA do CLP de segurança. Apenas detectores de incêndio e botoeiras 

de emergência (incluindo as de alarme de incêndio) atuam sobre as SDV (Shut Down Valves-Válvulas 

de parada de emergência). 

O Sistema anteriormente apresentado contempla as instalações dos dutos que se encontram dentro 

da UTP, a saber: recebedor/ lançador de pig, válvulas intermediárias, sala de controle etc. 

Os sistemas de segurança associados aos dutos foram apresentados anteriormente nos itens 4.7.2.5 

Detecção de vazamentos e 4.7.5 Sistema de controle de vazão e de abertura e fechamento de válvulas. 

No item 4.7.5 é informado que a empresa realizará um estudo para detalhar o intertravamento dos 

oleodutos.  

4.7.7 Procedimentos para controle de uso e ocupação do solo para as áreas de servidão dos 

dutos 

Os procedimentos aplicáveis ao controle de uso e ocupação do solo correspondem a manutenção 

regular realizada através vistoria contínua da faixa para fins de avaliação sobre a necessidade de 

reparos.  
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Geralmente, nos empreendimentos de dutos são contratados os andarilhos de faixa para inspeção 

visual, o que permite a detecção de usos indevidos e impróprios da superfície. Essas inspeções visam, 

ainda, a manutenção da faixa a fim de mantê-la livre de impeditivos e ocupações. 

4.7.8 Procedimentos e sistemas de monitoramento e detecção de vazamento, bem como 

periodicidade 

O Sistema de detecção de vazamentos será composto por, no mínimo, dois métodos diferentes para 

detectar vazamentos. Um método para determinar vazamentos durante as condições de operação e 

outro para a parada do oleoduto, a saber: 

• Balanço de massa; 

• Controle da queda de pressão; 

• Monitorização do sistema de queda de pressão durante a parada do oleoduto. 

Para o método do balanço de massa, um transmissor de vazão estará disponível em cada extremidade 

dos oleodutos, instalado na Estação de Medição da Área de Lançador de PIG e na Área do Recebedor 

PIG. O cálculo das taxas de vazão deverá ser compensado pela informação das medições de pressão 

e temperatura perto do transmissor de vazão. No método do balanço de massa, deve haver um 

mecanismo integrado de reconhecimento de erros que deve ser incluído em todos os medidores. As 

leituras devem ser sincronizadas via GPS. 

No método de controle de queda de pressão, a pressão a jusante e a montante dos oleodutos será 

transmitida para o Sistema e as mudanças de pressão serão analisadas pelo Sistema. O Sistema será 

capaz de localizar, dentro da extensão do oleoduto, quaisquer vazamentos que possam ocorrer. O 

Sistema de Detecção de Vazamentos possuirá as seguintes funções principais: 

a) Algoritmo de modelagem de pipeline: Esta função do software tomará como dado de entrada as 

pressões, vazões e temperaturas do oleoduto. O cálculo será mostrado graficamente por meio de 

um gráfico x-y que mostra o perfil do solo (posição de elevação versus quilometragem, como lido 

no sistema a partir de um arquivo de dados) e linha de grau de operação máxima permitida 

(derivada de dados de propriedade do oleoduto versus postagem de quilometragem). O Sistema 

avisará ao operador das condições de fluxo e sobrepressão em qualquer ponto do encaminhamento 

(não apenas os pontos de medição) em tempo real do estado do oleoduto, usando dados medidos 

em tempo real do CLP e um modelo de pipeline matemático. 

b) Deteção de perdas/ vazamentos: o objetivo de um sistema de deteção de vazamentos é detectar 

vazamento do sistema e prever sua localização. O menor vazamento detectável não deve ser 

superior a 1% do fluxo nominal / normal do oleoduto, o tempo máximo para detectar um vazamento 

não deve exceder 5 minutos e a localização deve ser prevista com uma tolerância de +/- 500 metros. 

Os princípios de detecção de vazamento devem basear-se em modelagem matemática, utilizando 

equações de massa, impulso e conservação de energia (bem como equações diferenciais de 

estado de fluido) como bases principais para o seu funcionamento. Esta modelagem será capaz de 

avaliar o vazamento, comparando os dados reais e o modelo calculado em tempo real em toda a 

extensão do oleoduto completo e indicando o ponto de fuga aproximado. Os alarmes falsos serão 

minimizados. O Sistema informará o operador sobre os alarmes de vazamento, tanto por meio de 

displays dos CLPs quanto do sistema de detecção de vazamentos; 

c) Suportar múltiplos usuários: será capaz de suportar múltiplos usuários simultâneos, executados em 

computadores separados dentro de uma rede. Os dados apresentados aos usuários em uma 

arquitetura multiusuário devem ser sincronizados automaticamente, de modo que todos os usuários 

vejam substancialmente a mesma informação, nominalmente mais ou menos 2 segundos; 

d) Interface de dados para um sistema externo: o Sistema de Detecção de Vazamentos será capaz 

de gerar dados para serem usados por sistemas externos. Dados em tempo real para uso pelo 

software e dados históricos que podem ser facilmente visualizados localmente e que podem ser 
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facilmente transportados (por exemplo, por e-mail ou FTP) para locais externos. Esses dados são 

úteis, por exemplo, para fins de análise dos oleodutos ou para ajuste / solução de problemas do 

software do Sistema; 

e) Capacidade de monitorar remotamente o sistema de oleodutos através da Internet; 

f) Ser online e contínuo; 

g) Alimentação elétrica por fonte segura. 

4.7.9 Acompanhamento das condições geotécnicas do substrato 

O programa de inspeção de faixa a ser desenvolvido no projeto executivo deve conter inspeções 

geológico-geotécnica objetivando identificar, cadastrar, classificar e monitorar ao longo das faixas de 

dutos e áreas adjacentes, alterações no solo e/ou sub-solo motivadas por fenômenos naturais 

(geológicos), bem como interferências de obras de qualquer natureza com o solo e/ou subsolo 

(geotécnicas), detectadas na inspeção de rotina, com risco para segurança e integridade estrutural dos 

dutos. 

4.7.10 Sistemas de bloqueio e de comunicação no caso de acidentes 

Será elaborado um Plano de Resposta a Emergência obedecendo os critérios estabelecidos pelo 

Regulamento Técnico (RTDT) da ANP, que deverá conter os procedimentos de respostas às 

Emergências identificadas e o estabelecimento/manutenção de meios de comunicação com os órgãos 

públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia, Defesa Civil) e outras autoridades competentes.  

4.7.11 Desativação do Sistema dos Oleodutos Terrestres 

A desativação do sistema dos oleodutos terrestres ocorre quando o serviço do oleoduto resulta na 

descontinuidade do serviço ou quando visa a manutenção da integridade estrutural do sistema. 

As principais situações nas quais o sistema dos oleodutos pode ser desativado são: 

• Gestão do uso da terra (declives instáveis ou altamente erodíveis, travessias de água, áreas 

suscetíveis à erosão eólica, terras irrigadas por inundação, enterramento profundo de tubulações, 

áreas com acesso precário ou limitado);  

• O custo da infraestrutura para manter o sistema do oleoduto não é financeiramente viável em relação 

a sua condição estrutural;  

• Contaminação do solo e das águas subterrâneas por fontes potenciais como: produtos químicos de 

tratamento de tubos, lubrificantes de bombas e compressores, substâncias na corrente de 

hidrocarbonetos, vazamentos históricos e vazamentos de produto;  

• Corrosão de oleodutos (perda de metal por reação eletroquímica em tubulações enterradas, 

revestimento corroído de tubos, revestimento dissolvido do tubo);  

• Manutenção de equipamentos, componentes e da operação do sistema do oleoduto. 

Um plano de desativação temporária ou permanente será elaborado em conformidade às 

recomendações do Regulamento Técnico ANP n° 2/2011. 

4.7.11.1 Desativação Temporária 

A desativação temporária do sistema do oleoduto consiste na sua retirada de operação por um período 

de tempo pré-determinado, considerando a perspectiva de sua utilização futura. Um plano de inspeção 

e manutenção apropriados serão elaborados para todo o período de desativação. 

O plano de desativação permanente, o condicionamento e o retorno operacional do sistema do oleoduto 

atenderão aos requisitos mínimos apresentados no Regulamento Técnico ANP n° 2/2011. 
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A desativação temporária do sistema do oleoduto e seu retorno à operação deve ser informado à ANP 

com antecedência de 60 (sessenta) dias. Os planos de desativação temporária e de retorno operacional 

devem ser mantidos à disposição da ANP. 

4.7.11.2 Desativação Permanente 

A desativação permanente do sistema do oleoduto ocorre quando o oleoduto não é mais operado, ou 

seja, a operação é permanentemente interrompida. 

O plano de desativação permanente, o condicionamento e a remoção completa das instalações do 

sistema do oleoduto atenderão aos requisitos mínimos apresentados no Regulamento Técnico ANP  

n° 2/2011. 

A desativação permanente deve ser aprovada pela ANP com no mínimo 90 (noventa) dias de 

antecedência da data prevista para o início dos serviços de campo. 

A conclusão dos serviços de desativação permanente deve ser comunicada à ANP por meio do envio 

do atestado de descomissionamento do sistema do oleoduto a fim de confirmar que os serviços foram 

executados segundo o plano de desativação permanente previamente elaborado. 

Todos os documentos relativos à desativação permanente do sistema do oleoduto devem ser 

arquivados por 5 (cinco) anos após sua efetiva desativação, para os trechos removidos, ou por todo 

período em que permanecerem no local da instalação. 
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5 Análise das Alternativas Tecnológicas e 

Locacionais 

Neste capítulo são apresentadas e discutidas as alternativas locacionais e tecnológicas relativas à 

instalação do Projeto SPOT. Além dessas informações, são apresentadas as justificativas sobre a 

hipótese de não realização do empreendimento.  

De modo a compreender os critérios e condições que determinaram o traçado selecionado, foram 

considerados aspectos ambientais, técnicos e econômicos para cada uma das alternativas locacionais 

e tecnológicas apresentadas. Metodologicamente, a análise das alternativas locacionais e tecnológicas 

se deu a partir das etapas de planejamento, atividade de campo, análise dos dados por especialistas 

multidisciplinares e, por fim, a elaboração do texto, observando as orientações contidas na Instrução 

Técnica PRES/CEAM Nº 06/2019, do INEA. 

O detalhamento destas atividades é apresentado a seguir. 

• Planejamento 

– Análise das informações e dados do projeto; 

– Interpretação de imagens de satélite adquiridas e disponibilizadas pelo Google Earth; 

– Levantamento de dados secundários, consulta a estudos anteriores, a sites da internet e à 

legislação ambiental vigente; 

– Identificação e avaliação de aspectos socioambientais relevantes; 

– Definição dos traçados a serem investigados na atividade de campo. 

• Atividade de campo 

– Reconhecimento de campo por via terrestre entre os dias 08 e 12 de julho de 2019 e obtenção 

de registros fotográficos. 

• Análise dos dados 

– Os dados secundários e primários foram analisados a partir dos critérios de seleção da 

alternativa, por especialistas multidisciplinares. 

• Elaboração do texto 

– A partir das contribuições dos especialistas multidisciplinares foi elaborado este estudo de 

alternativa locacional e tecnológica para o empreendimento em questão. 

5.1 Alternativas Tecnológicas e Locacionais do Empreendimento 

O Projeto SPOT tem como objetivo interligar a UTP, que encontra-se em fase de instalação no Porto 

do Açu, à estação de Barra do Furado, da Petrobras, no Município de Quissamã, através da instalação 

de uma faixa de dutos com cerca de 45 km de extensão. O Projeto SPOT está relacionado a expansão 

da capacidade operacional da Açu Petróleo, a partir do desenvolvimento de um Terminal Logístico de 

Petóleo (TLP), sendo instalado uma unidade de tancagem de petróleo em terra e dutos terrestres que 

conectam o terminal à malha de dutos existentes na Petrobras. 

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

2 

5.1.1 Alternativas Tenológicas 

O transporte de petróleo, derivados e  gás natural através de dutos constitui uma alternativa tecnológica 

amplamente utilizada em todo o mundo para o suprimento a longa distância. A adoção dessa tecnologia 

constitui uma solução mais vantajosa em termos dos custos envolvidos, aliado ao baixo potencial 

poluidor ou de degradação ambiental que ela representa, se comparado com outras formas de 

transporte desses produtos. 

A escolha da alternativa de transporte de petróleo, derivados e  gás natural, através de dutos  

encontra-se diretamente relacionada a outros condicionantes técnicos, dentre os quais podem ser 

apontados os volumes envolvidos, os aspectos de segurança, as distâncias a percorrer e os aspectos 

físiográficos da região a ser atravessada. 

A construção apresenta os custos fixos elevados, em decorrência de desapropriações, direitos de 

passagem, da necessidade da implantação de estações de controle e da construção propriamente dita. 

Em contrapartida, apresenta custos variáveis mais baixos, muitas vezes desprezíveis  

(Wanke e Fleury, 2006). 

A utilização de dutos como meio transporte de produtos é uma solução cada vez mais utilizada tanto 

no Brasil como no mundo. Esse crescimento é decorrente do fato de que é comprovado que o transporte 

de produtos por este modal é mais seguro, comparando-se com os demais disponíveis: transporte 

marítimo, rodoviário ou ferroviário. Além disso, dutos operam 24 horas por dia, sete dias por semana, 

podendo ser acionados a qualquer momento, não sendo afetados por condições climáticas ou 

congestionamentos (Wanke e Fleury, 2006). 

Definido que a alternativa tecnológica mais segura para o Projeto SPOT é a utilização de dutos, foram 

avaliados também  às alternativas tecnológicas na construção propriamente dita , sendo analisados os 

seguintes aspectos: 

• Disposição do duto (aéreo, enterrado e furo direcional); 

• Revestimento externo; 

• Material. 

DISPOSIÇÃO DO DUTO 

DISPOSIÇÃO VANTAGEM DESVANTAGEM 

Aéreo Custo e facilidade de inspeção Seguraça operacional 

Enterrado Segurança operacional Custo 

Furo direcional Segurança operacional Custo 

 

Como pode ser observado na figura abaixo, nos últimos 10 anos a maior frequência de falhas tem como 

causa interferência externa (segurança operacional). Diante disso, para maior confiabilidade no quesito, 

foi definido que a instalação do duto será enterrada e projetada para permitir a passagem de PIG 

(Pipping inspection gauge) instrumentado, permitindo a inspeção periódica.  
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Figura 5.1: Frequência de falhas observadas nos últimos 10 anos na disposição do duto. 

 
Fonte: EGIG (European Gas Pipeline Incident Data Group) 2007- 2016. 

REVESTIMENTO EXTERNO 

Quanto ao revestimento do oleoduto, foram avaliadas as 3 possibilidades presentes na norma ABNT 

15221 - Tubos de Aço - Revestimento anticorrosivo externo, Que são: 

• ABNT 15221-1 - Polietileno em três camadas; 

• ABNT 15221-2 - Polipropileno em três camadas; 

• ABNT 15221-3 - Epóxi em pó termicamente curado. 

Optou-se pela utilização do Polietileno em três camadas, uma vez que, conforme estudo da EGIG 

(European Gas Pipeline Incident Data Group), a solução de polietileno vem sendo amplamente utilizada 

na construção de dutos, tendo ela a menor frequência de falhas. 
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Figura 5.2: Tipo de Revestimento. 

 
Fonte: EGIG (European Gas Pipeline Incident Data Group). 

Conforme Figuras 5.3 e 5.4 abaixo, fica evidenciado que a frequência de falhas por dutos revestidos 

de polietileno é a menor. 

Figura 5.3: Frequência de Falhas (1970 - 2016). 

 
Fonte: EGIG (European Gas Pipeline Incident Data Group). 
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Figura 5.4: Frequência de Falhas (2007 - 2016). 

 
Fonte: EGIG (European Gas Pipeline Incident Data Group). 

MATERIAL 

Entre o período de 1970 e 2016, os materiais mais utilizados para construção de dutos eram o Grade 

B, X52, X60 e X70. 

Abaixo é possível observar (Figura 5.5) a frequência de falhas de acordo com o material utilizado no 

perído entre 1970 e 2016 e a na figura segunte (Figura 5.6) a  frequência de falhas no período entre 

2007 e 2016. Com base nessa informação e algumas outras pesquisas, ficou definido que o oleoduto 

será projetado com X70, dado sua maior confiabilidade. 

Figura 5.5: Frequência de Falhas (1970 - 2016). 

 
Fonte: EGIG (European Gas Pipeline Incident Data Group). 
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Figura 5.6: Frequência de Falhas (2007 - 2016). 

 
Fonte: EGIG (European Gas Pipeline Incident Data Group). 

Vale ressaltar que, as tecnologias definidas para este projeto estão descritas no capítulo de 

caracterização do empreendimento (Capítulo 3 deste Estudo de Impacto Ambiental), e serão 

reavaliadas quando da época da apresentação do projeto executivo. 

5.1.2 Alternativas Locacionais 

A premissa do empreendimento é interligar a UTP, que encontra-se em fase de instalação no Porto do 

Açu, à estação de Barra do Furado, da Petrobras, no Município de Quissamã, identificando quais seriam 

os melhores locais de conexão. Uma vez que o ponto de saída e o ponto de chegada foram 

determinados, equipes multidisciplinares com representantes das áreas de meio ambiente e 

engenharia definiram os melhores traçados para cada uma das alternativas, as quais são apresentadas 

a seguir. Ao fim desta apresentação é feita uma ponderação dos critérios adotados e é definida a 

alternativa que passa a ser considerada como prioritária para análise nesse Estudo de Impacto 

Ambiental. As alternativas avaliadas são as seguintes: 

Alternativa 1: Esta Alternativa, dentre as três, é a de maior comprimento, com uma extensão de 

49,8 km. Seu traçado, saindo de Barra do Furado segue uma direção quase norte por 2,94 km, quando 

faz uma curva para a direção noroeste. A partir deste ponto o traçado segue por 5,22 km quase na 

mesma direção, quando faz outra curva, desta vez para a direção norte-nordeste. No km 9,33, a faixa 

passa pelo Canal das Flechas, e segue reta até as proximidades do km 12,3 quando faz uma curva 

para a direção norte noroeste. Nas proximidades do km 14,8, o traçado começa a passar muito próximo 

a uma série de residências, acompanhando uma estrada local. Na altura do km 22 o traçado faz uma 

pequena curva para a direção nordeste e depois volta a direção norte noroeste. Nas proximidades do 

km 26 o traçado faz uma curva para a direção leste e segue variando nas direções sudeste, nordeste 

e leste, passando por estradas, algumas zonas úmidas até o km 44, quando passa a acompanhar o 

traçado da alternativa 3. 

Alternativa 2: O traçado da Alternativa 2 segue caminho similar ao da Alternativa 1 nos primeiros 

quilômetros, desde o km 0 até o km 8. A partir deste ponto, a alternativa 2 começa a se distanciar mais 

do traçado da alternativa 1, e se distancia dos aglomerados de residências que estão localizados nas 

proximidades da alternativa 1, essa diferença se estende do km 8 até o km 28. O traçado segue fazendo 

desvios para evitar residências. Os traçados 1 e 2 voltam a se encontrar desde a localidade Grama, no 
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km 28 até o final no km 45,3, que fica na proximidade do local São Miguel. Assim como as outras 

alternativas, esta passa por algumas estradas, zonas úmidas e corpos hídricos, no entanto, esta é a 

que passa por menor número de componentes de valor socioambiental em seus 45,30 km de extensão. 

Alternativa 3: Esta alternativa é a mais curta dentre as três estudadas para o projeto, com 38,7 km de 

extensão. Seu traçado, saindo de Barra do Furado, segue rumo a nordeste, passando pela estrada  

RJ-196, em seguida passa pelo Canal das Flechas aproximadamente à 4,2km do seu ponto inicial. Seu 

traçado atravessa algumas áreas úmidas e um corpo d’água até o km 6,7 quando começa a seguir com 

direção mais para o norte. O traçado segue passando por corpos hídricos e zonas úmidas até 

aproximadamente o km 12, quando volta a seguir a direção nordeste. Próximo ao km 13,8 deste 

traçado, o mesmo adentra a zona de amortecimento do Parque Estadual Lagoa do Açu. O traçado 

também passa dentro da área do Projeto de Assentamento Ilha Grande, no município de Campos dos 

Goytacazes, entre, aproximadamente, os kms 20 e 23.Durante seu trajeto, a alternativa passa por 

diversos acessos e estradas, além de passar na proximidade de residências nos quilômetros: 3; 5; 14; 

15; 16; 20,3; 20,9; 25,6; 27,3; 28,3; 30 e 31. 
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5.1.2.1 Análise dos aspectos ambientais das alternativas 

Neste item são analisados os aspectos ambientais das três alternativas locacionais. Esses aspectos 

foram escolhidos em relação à sua relevância para a análise da viabilidade do empreendimento, sendo 

considerados aspectos ambientais relativos aos meios físico, biótico e antrópico. Os aspectos 

considerados são os seguintes: 

• ASPECTOS FÍSICOS 

–  Geomorfologia; 

– Geológico-Geotécnicos; 

– Áreas Alagáveis; 

– Corpos Hídricos; 

– Água Subterrânea e Sensibilidade à Contaminação; 

– Pedologia e Processos Erosivos; 

– Interferências com Processos Minerários. 

• ASPECTOS BIÓTICOS 

– Áreas com Vegetação Nativa; 

– Unidades de Conservação (UC); 

– Áreas Prioritárias para Conservação; 

– Áreas de Preservação Permanente (APP); 

– Áreas Úmidas; 

– Áreas de Fauna Aquática Dulciaquícola, 

– Áreas de Fauna Terrestre Endêmica e/ou Ameaçada. 

• ASPECTOS ANTRÓPICOS 

– Aglomerados Urbanos; 

– Edificações na Faixa de Servidão; 

– Comunidades Tradicionais: Terras Indígenas, Comunidades Remanescentes de Quilombos, 

Assentamentos e Pescadores Artesanais de Águas Interiores; 

– Uso e Ocupação do Solo; 

– Projetos de Infraestrutura Governamentais e Privados; 

– Paisagem; 

– Acessos; 

– Patrimônio Arqueológico; 

– Patrimônio Cultural. 
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a) Aspectos Físicos 

 Geomorfologia 

Para a caracterização geomorfológica, procedimentos metodológicos semelhantes ao da 

caracterização geológica-geotécnica foram utilizados: 

• Levantamentos bibliográfico e documental; 

• Organização da base cartográfica, mapa geomorfológico na escala de 1:250.000 (CPRM, 2000) e 

análise de imagens aéreas para elaboração do mapa geomorfológico regional, pela integração de 

mapas complementares de declividade e hipsométrico, e as formas de relevo identificadas na 

análise das imagens; 

• Realização de trabalho de campo para descrição das formas de relevo verificadas nas imagens por 

meio de documentação fotográfica; 

• Integração de todos os resultados obtidos nas etapas anteriores. 

• As classes de declividade definidas para elaboração do Mapa de Declividade foram baseadas em 

intervalos de inclinação, aos quais associam-se processos de dinâmica superficial, seja inundação 

e alagamento nas áreas de baixa inclinação, a processos erosivos e movimentos de massa, 

relacionadas à áreas de declividade média a muito alta, segundo metodologia consagrada 

desenvolvida em EMBRAPA (1979) e são apresentadas no Quadro 5.1. O mapa da  

Figura 5.7 mostra as classes de declividade da área de estudo e o mapa da Figura 5.8 a hipsometria 

da região. A declividade na região dos traçados dos dutos não ultrapassa os 5º com altitude de até 

20 m; os principais processos da dinâmica superficial na região são a inundação e alagamento. 

Quadro 5.1: Classes de declividades adotadas e processos da dinâmica superficial associados 
a cada classe. Em destaque, classe de declividade e processos erosivos que ocorrem na região 
de estudo. 

RELEVO 
CLASSE DE DECLIVIDADE 

(GRAUS) 
PRINCIPAIS PROCESSOS DE DINÂMICA 

SUPERFICIAL 

Plano 0-3% Inundação e Alagamento 

Suave ondulado 3-8% Inundação, Alagamento e Erosão 

Ondulado 8-20% Erosão e Movimentos de Massa 

Forte ondulado 20-45% Erosão e Movimentos de Massa 

Montanhoso 45-75% Movimentos de Massa 

Forte Montanhoso acima de 75% Movimentos de Massa 

Fonte: Modificado de EMBRAPA 1979. 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

13 

Figura 5.7: Mapa de declividade da região das alternativas de traçado. 
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Figura 5.8: Mapa hipsométrico da região das alternativas de traçado. Valores da hipsometria: 
1 - 0 a 38 m; 2 - 38 a 117 m; 3 - 117 a 228 m; 4 - 228 a 370 m; 5 - 370 a 540 m; 6 - 540 a 752 m; 7 
- 752 a 1057; 8 - 1057 a 1750 m. 
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O relevo interceptado pelos traçados das alternativas está intimamente relacionado às características 

litológicas das unidades geológicas descritas no subitem anterior. As morfologias identificadas são as 

das planícies costeiras, que incluem as Planícies Flúvio-lagunares (Figura 5.9), baixadas (Figura 5.10), 

Corpo d’ água (Figura 5.11), Planícies Costeiras. 

O Quadro 5.2 relaciona as unidades geomorfológicas que são cortadas pelas alternativas, com suas 

respectivas descrições e o Quadro 5.3 mostra a distribuição espacial das unidades geomorfológicas 

nas diferentes alternativas de traçado. 

As Planícies Costeiras/Cordões Litorâneos abrangem 47,10% do traçado da Alternativa 1, 43,58% do 

traçado da Alternativa 2 e 32,75% do traçado da Alternativa 3. As Planícies Flúvio-lagunares abrangem 

28,13% do traçado da Alternativa 1, 27,25% do traçado da Alternativa 2 e 25,10% do traçado da 

Alternativa 3. As Baixadas abrangem 23,30% de traçado da Alternativa 1, 26,39% de traçado da 

Alternativa 2 e 37,39% do traçado da Alternativa 3. E, por fim, os Corpos hídricos Água abrangem 

1,40% do traçado Alternativo 1, 0,89% do traçado Alternativo 2 e 4,09% do traçado Alternativo 3. 

Quadro 5.2: Unidades geomorfológicas que ocorrem ao longo das três alternativas de traçado. 

UNIDADES 
GEORMOFOLÓGICAS 

DESCRIÇÃO 

Planícies Costeiras - 
Cordões Litorâneos 

Constituídos por sedimentos quaternários arenosos inconsolidados, de origem 
marinha, associados a vegetação de restinga. São terrenos de muito baixa 
declividade e basicamente com ausência de variações altimétricas, de alta 
permeabilidade, com nível de água subaflorante ou aflorante, fortemente suscetível 
à erosão eólica, com solos de média capacidade de suporte e de baixa fertilidade 
natural. O alinhamento dos cordões e por consequência da vegetação de restinga 
é bem marcada em imagens aéreas, podendo-se notar em alguns pontos a ação 
eólica como forte condicionante desses alinhamentos. 

Baixadas 

Zonas de acumulação atual, sub-horizontais, compostas por depósitos areno-
argilosos a argilo-arenosos. Apresentam gradientes extremamente suaves e 
convergentes em direção aos cursos das principais drenagens. Exibem amplitude 
de relevo nula (zero) e inclinação das vertentes variando entre 0-3o. Ao longo da 
Faixa de Servidão há o predomínio de baixadas, onde frequentemente há brejos e 
restingas que alagam sazonalmente, devido ao afloramento de níveis freáticos, 
especialmente nos períodos mais chuvosos 

Planícies Fluvio-
Lagunares 

Formadas por sedimentos quaternários argilo-arenosos ou argilosos ricos em 
matéria orgânica, formados em ambiente redutor, possibilitando a ocorrência de 
argila orgânica, depósitos turfosos e solos com altos teores de sais e enxofre. São 
terrenos de muito baixa declividade e basicamente com ausência de variações 
altimétricas. São áreas associadas a processos de inundação, com baixa 
capacidade de carga, onde predominam atividades agrícolas e de pastagem 

Fonte: Baseado em Silva & Cunha (2001). 

Quadro 5.3: Distribuição espacial das unidades geomorfológicas nos diferentes traçados. 

UNIDADES ALTERNATIVA 1 (%) ALTERNATIVA 2 (%) ALTERNATIVA 3 (%) 

Corpos hídricos 1,40 0,89 4,09 

Planícies Costeiras 47,10 43,58 32,75 

Baixadas 23,30 26,39 37,39 

Planícies Flúvio-
lagunares 

28,13 27,25 25,10 

Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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Os relevos cortados pelos traçados dos dutos são adequados para implantação do empreendimento e 

não estão associados a áreas com processos de movimentos gravitacionais de massa ou erosão linear 

intensa com formação de ravinas ou voçorocas. Os processos mais relevantes que ocorrem nos relevos 

cortados pelas alternativas são: erosão eólica, ao longo das zonas da unidade dos Cordões Litorâneos; 

alagamento, pela baixa ou inexistente variação de amplitude altimétrica e declividade, principalmente, 

nas regiões das Planícies Flúvio-lagunares e Planícies Aluviais; e inundação em algumas porções das 

Planícies Aluviais próximas aos canais dos rios. A grande interferência antrópica existente pelas 

retificações dos canais naturais com criação de grandes drenos, que cortam toda a planície costeira e 

controlam o fluxo da água superficial na região, auxilia na atenuação desses processos superficiais. 

A maior parte da região é formada pelas extensas planícies costeiras, aluviais e flúvio-lagunares da 

região, que apresentam um relevo plano, sem a incidência de processos significativos da dinâmica 

superficial, com boa a média capacidade de suporte dos solos, os que já foram muito alterados pela 

ocupação antrópica para atividades agrícolas e de pecuária. No entanto, a alternativa 1 mostra-se a 

menos favorável uma vez que é a que mais intercepta terrenos da Planície Flúvio-lagunar e Corpos 

hídricos (28,13%), com solos de baixa capacidade de suporte e maior ocorrência de processos de 

alagamento. A alternativa 2 e 3 mostram-se as mais favoráveis para implementação do 

empreendimento, pois seus traçados interceptam, respectivamente, apenas 27,25% e 25,80% terrenos 

da Planície Flúvio-lagunar, sendo importante considerar que 4,09% da alternativa 3 passa por Corpos 

hídricos quando a alternativa 2 apenas 0,89% correspondem a esta classe. O mapa geomorfológico é 

mostrado na Figura 5.12. 

Figura 5.9: Visão geral das Planícies Flúvio-lagunares. Áreas alagadas próximo à rodovia RJ-
196. Solos argilosos de coloração cinza escura. (Coordenadas: 277.176 m E / 7.553.477 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

17 

Figura 5.10: Visão geral de região da Planície Aluvionar. Solo arenoso e argilo-arenoso de 
coloração branca a cinza claro, utilizado para pastagem (Coordenadas: 281.001 m E / 7.577.682 
m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Figura 5.11: Visão geral de área na região dos Cordões Litorâneos. Dunas formadas por 
sedimentos arenosos inconsolidados – areia mal selecionada, com presença de fragmentos 
de concha. Coloração branca. (Coordenadas: 290.176 m E / 7.585.811 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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Figura 5.12: Mapa geomorfológico da região das alternativas de traçado. 
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 Aspectos Geológico-Geotécnicos 

Para a caracterização geológica das três alternativas terrestres de traçado do empreendimento, foram 

seguidos os seguintes procedimentos metodológicos: 

• Levantamentos bibliográfico e documental; 

• Organização da base cartográfica, mapa geológico na escala de 1:400.000 (CPRM, 2016) e análise 

de imagens aéreas para complementação dos aspectos geoló 

• gicos e definição dos principais caminhamentos a serem executados no trabalho de campo; 

• Realização de trabalho de campo para descrição dos afloramentos rochosos e dos perfis de 

alteração do solo, incluindo documentação fotográfica; 

• Integração de todos os resultados obtidos nas etapas anteriores.  

O arcabouço geológico percorrido pelos três traçados em estudo é representado por coberturas e 

terrenos sedimentares cenozoicos do Quaternário (CPRM, 2010; CPRM, 2000), cuja posição 

estratigráfica e breve descrição dos litotipos é mostrada no Quadro 5.4. No Estado do Rio de Janeiro, 

as coberturas sedimentares abrangem os Depósitos Colúvio Aluvionares, Depósitos Flúvio Lagunares 

e Depósitos Praiais Eólicos, Marinhos e/ou Lagunares, e os terrenos sedimentares que compreendem 

a unidade geológica identificada como Grupo Barreiras, que não aflora na área de estudo 

(CPRM, 2000). 

As coberturas sedimentares são formadas por intercalação de sedimentos quaternários arenosos, 

argilo-arenosos e/ou areno-argilosos. São terrenos favoráveis à existência de drenagem de baixa 

energia, com nível de água subterrânea aflorante ou a pequenas profundidades, resultando em terrenos 

problemáticos à execução de obras que envolvam escavação, sendo também áreas sujeitas a 

alagamento (CPRM, 2000; SILVA, 2014). Todas as alternativas de traçados terrestres ocorrem sobre 

as coberturas sedimentares. 

Os Depósitos Colúvio-Aluvionares (Q2a) mostram em suas fácies proximais a presença de cascalhos, 

areias e lamas resultantes da ação de processos de fluxos gravitacionais e aluviais de transporte de 

material de alteração das vertentes. Na porção mais distal ocorrem sedimentos arenosos e lamosos, 

eventualmente com cascalheiras, depositados em regiões de baixa declividade e ao longo das 

drenagens. Nas áreas de ocorrência das areias e cascalhos a infiltração da água superficial é facilitada, 

não formando zonas de ocorrência de processos de alagamento. 

Já em áreas em que predominam argilas, especialmente, as argilas orgânicas, a permeabilidade é 

muito baixa, dificultando a infiltração da água pluvial e formando trechos alagadiços e brejosos, 

associados, basicamente, às travessias das principais drenagens (Figura 5.13). O nível de água 

subterrânea, ou aquífero livre, nessas áreas de depósitos aluviais é sub-aflorante, associado ao nível 

de água das principais drenagens que cortam essas planícies. Contudo, devido à forte intervenção 

antrópica pela implantação de grandes drenos artificiais, toda a planície aluvionar apresenta controle 

dos processos de inundação (Figura 5.14). Os Depósitos Colúvio-Aluvionares (Q2a) abrangem  

30,68% da Alternativa de Traçado 1, 26,85% da Alternativa de Traçado 2 e 26,87% da Alternativa de 

Traçado 3. 

Os Depósitos Flúvio-Lagunares (Qfm) têm origem relacionada a episódios distintos de progradação 

fluvial sobre ambiente transicional marinho raso, possivelmente em função de variações climáticas e/ou 

glácio eustáticas (CPRM, 2000; CPRM, 2016). Estes depósitos estão bem representados na região, 

onde encontram-se registrados através de uma extensa sedimentação superficial areno-lamosa, 

sobrejacente a camadas de areais biodetríticas e sedimentos lamosos de fundo lagunar. Em algumas 

áreas tem-se a presença de turfas (Figura 5.15). 

São unidades que podem apresentar nível de água aflorante, em alguns pontos, o que pode levar à 

necessidade de escoramento das paredes das valas durante a escavação, além da troca de solo nos 
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trechos das argilas orgânicas. São áreas de acumulação de água superficial, com dificuldade de 

infiltração da água pluvial, podendo formar trechos alagadiços e brejosos (Figura 5.16). Os Depósitos 

Flúvio-Lagunares (Qfm) abrangem 22,41% da Alternativa de Traçado 1, 23,19% da Alternativa de 

Traçado 2 e 40,48% da Alternativa de Traçado 3. 

Os Depósitos Praiais Eólicos, Marinhos e/ou Lagunares (Q1pr) são constituídos por fácies arenosas de 

origem praial marinha e/ou lagunar recobertas por areias eólicas Esta unidade apresenta alta 

permeabilidade, o que facilita a infiltração da água pluvial, com o nível de água subterrâneo 

sub-aflorante, menor que 3,0 metros de profundidade. Os processos eólicos ocasionam a remoção da 

camada superficial de solo, diminuindo sua fertilidade nessas áreas, que basicamente não apresentam 

aproveitamento agrícola. Os Depósitos Praiais eólicos (Q1pr) abrangem 46,91% do traçado da 

Alternativa 1, 49,96% do traçado da Alternativa 2 e 32,65% do Traçado da Alternativa 3. 

O Quadro 5.5 apresenta as características geológico-geotécnicas básicas e de processos geológicos 

de dinâmica superficial de cada unidade geológica na região. O Quadro 5.6 relaciona a distribuição 

espacial de cada unidade geológica ao longo das três alternativas de traçado do empreendimento. O 

mapa geológico da região é apresentado na Figura 5.17. 

Quadro 5.4: Estratigrafia geral das unidades geológicas que ocorrem regionalmente. Em 
destaque (negrito), unidades geológicas que afloram na região dos três traçados. 

PERÍODO UNIDADES DESCRIÇÃO DOS LITOTIPOS 

C
e
n

o
z
ó

ic
o

 

Q
u

a
te

rn
á

ri
o

 

Depósitos de Praias Eólicos, 
Marinhos e/ou Lagunares 

Areias quartzosas inconsolidadas, com presença 
localizada de fragmentos de conchas 

Depósitos Flúvio-Lagunares 
Areias e argilas orgânicas inconsolidados e 
depósitos localizados de turfas 

Depósitos Praiais Marinhos e/ou 
Lagunares 

Areias quartzosas marinhas inconsolidadas, com 
presença localizadas de fragmentos de conchas e 
argilas plásticas e orgânicas 

Depósitos Colúvio-Aluvionares Cascalhos, areias e argilas inconsolidadas 

T
e

rc
iá

ri
o
 

Formação Barreiras 
Depósitos detríticos de baixa consolidação formados 
por cascalheiras, arenitos e argilitos, com presença de 
horizontes lateríticos 

P
a

le
o
z
ó

ic
o
 

C
a
m

b
ri

a
n

o
 

Granitóides Pós-Tectônicos - Granito 
Itaoca 

Hornblenda-biotita granitóides do tipo I 
Granitóides Pós-Tectônicos - Granito 
Morro do Côco 

P
ro

te
ro

z
ó

ic
o
 

P
ré

-C
a
m

b
ri

a
n

o
 Suíte Angelim Granitóides com fabric planar e minerais máficos 

Suíte Bela Joana 
Granito tipo C, charnockito, associado a enderbito e 
norito 

Suíte Desengano Granito tipo S com granada, muscovita e biotita 

Complexo Paraíba do Sul 
Gnaisses, quartzitos frequentes, xistos grafitosos, 
rocha calcissilicática, metacarbonática, mármores. 

Fonte: adaptado de Silva & Cunha (2001). 

Considerando os aspectos geológico-geotécnicos (Quadro 5.6 ), a Alternativa 1 e 2 mostram-se as 

mais favoráveis por apresentarem, respectivamente, 97,77% e 97,17% dos seus traçados sobre 

terrenos de cordões litorâneos/praiais antigos e depósitos fluvio marinhos / aluvionares, que exibem 

comportamento geotécnico mais estável, com melhor capacidade de suporte do solo e nível d’água 

mais profundo. Depósitos de pântanos e mangues são áreas muito suscetíveis a inundações e 

alagamentos, com solos de média a baixa capacidade de suporte, apresentando dificuldades 

geotécnicas maiores quando comparadas aos outros terrenos. Desta forma, a Alternativa 3 mostra-se 
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a menos favorável por ter 94,93% do seu traçado sobre terrenos que exibem comportamento 

geotécnico mais estável. 

Quadro 5.5: Características geológico-geotécnicas e processos geológicos de dinâmica 
superficial das unidades geológicas identificadas na região. 

UNIDADES CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS BÁSICAS 

Depósitos Arenosos 
associados a Cordões 
Litorâneos e depósitos praiais 
antigos 

Areias quartzosas inconsolidadas, com presença localizada de fragmentos de 
conchas, com média capacidade de suporte e nível de água subterrâneo 
aflorante a sub-aflorante em sedimentos de alta permeabilidade. Ocorrem em 
áreas planas, de muito baixa declividade e basicamente sem variações 
altimétricas. O processo mais atuante é a erosão eólica nos ambientes praiais 
e ao longo dos cordões litorâneos. As lagoas são muito afetadas pelas 
variações de maré, com ocorrência de processos de inundação e alagamento. 
As paredes das valas podem sofrer desmoronamentos, durante as 
escavações para implantação dos dutos, especialmente, em locais que 
interceptarem o nível de água subterrâneo, formado pelo aquífero livre. São 
áreas com alta sensibilidade a vazamentos de óleos e graxas, provenientes 
de máquinas e equipamentos durante a instalação do empreendimento ou em 
manutenções na fase de operação. Apresentam baixo risco geotécnico e 

baixo grau de erodibilidade. 

Depósitos Flúvio Marinhos e 
Depósitos Aluvionares 

Areias e argilas orgânicas inconsolidados e depósitos localizados de turfas, 
com média a baixa capacidade de suporte, especialmente, nos níveis de 
ocorrência de argilas e turfas onde a capacidade de suporte é muito baixa, 
havendo a necessidade, em alguns locais, de troca de solo e aterramento para 
possibilitar a escavação. O nível de água subterrâneo é aflorante a 
subaflorante em sedimentos de alta permeabilidade nas areias e baixa para 
as argilas e turfas. Ocorrem em áreas planas, de muito baixa declividade e 
basicamente sem variações altimétricas. Os processos mais atuantes são a 
inundação e alagamento, principalmente, em algumas lagoas secas e 
meandros abandonados que ocorrem por toda a área.. As paredes das valas 
podem sofrer desmoronamentos, durante as escavações para implantação 
dos dutos, especialmente, em locais que interceptarem o nível de água 
subterrâneo, formado pelo aquífero livre. São áreas com alta sensibilidade a 
vazamentos de óleos e graxas provenientes de máquinas e equipamentos 
durante a instalação do empreendimento ou em manutenções na fase de 
operação. Apresentam baixo risco geotécnico e médio grau de erodibilidade. 

Depósitos de pântanos e 
mangues 

Areias, Argilas e Turfas com. baixa e média capacidade de suporte do solo. 
Baixa capacidade de infiltração e coeficiente de permeabilidade da água no 
solo nas áreas de ocorrência de argilas orgânicas e alta para locais com a 
presença de areias inconsolidadas . Profundidades do nível d'água 
subterrâneo < 5 metros e aflorante nas áreas com presença de argilas 
inconsolidadas, com alta probabilidade de interceptação do N.A. Baixo 
gradiente hidráulico. São áreas com alta sensibilidade a vazamentos de óleos 
e graxas de equipamentos durante a instalação do empreendimento ou em 
manutenções na fase de operação. Apresentam alta suscetibilidade a 

alagamentos, baixo risco geotécnico e baixo grau de erodibilidade 

Fonte: Baseadoem Silva & Cunha (2001). 

Quadro 5.6: Distribuição espacial de cada unidade geológica ao longo das três alternativas de 
traçado do empreendimento  

UNIDADES 
ALTERNATIVA 1 
(% da área total) 

ALTERNATIVA 2 
(%da área total) 

ALTERNATIVA 
3 (%da área 

total) 

Depósitos Arenosos associados a Cordões 
Litorâneos e depósitos praiais antigos 

46,29 42,48 31,77 

Depósitos Flúvio Marinhos e Depósitos 
Aluvionares 

51,47 54,69 63,13 

Depósitos de pântanos e mangues 0,84% 1,92 0,97 

Corpos d’ água 1,4 0,91 4,10 

Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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Figura 5.13: Área alagada próxima ao traçado alternativo 1 em área de Depósitos Colúvio-
Aluvionares (Q2a) (Coordenadas: 272.897 m E / 7.575.551 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Figura 5.14: Escavação retilínea próximo à estrada, com o objetivo de escoar e canalizar a 
área em épocas úmidas, em área de Depósitos Colúvio-Aluvionares (Q2a) (Coordenadas: 
276.791 m E / 7.576.460 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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Figura 5.15: Solo com maior presença de matéria orgânica (turfa) em porções localizadas em 
área da Planície Flúvio-Lagunar (Coordenadas: 281.388 m E / 7.578.317 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Figura 5.16: Áreas alagadas, cujos solos são argilosos a areno-argilosos de coloração cinza-
escura, em área da Planície Flúvio-Lagunar. (Coordenadas: 277.754 m E / 7.555.995 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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Figura 5.17: Mapa geológico da região de estudo com as três alternativas de traçado. 
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 Áreas Alagáveis 

Todas as alternativas de traçado passam por terrenos em situação de, ou com, potencial de alagamento 
e, em algumas porções, de inundação. A ocorrência de áreas alagáveis está associado a todas as 
unidades geomorfológicas da região e, assim, todas as alternativas de traçados cortam terrenos em 
que esses processos ocorrem, e podem ocorrer, em épocas úmidas. O mapa da Figura 5.19 mostra as 
áreas úmidas mapeadas por imagens e fotografias aéreas na região, bem como os pontos vistoriados 
em campo, onde foram descritas áreas que alagam, ou que potencialmente alagam, em estações mais 
úmidas. 

As Planícies aluviais e flúvio-lagunares são áreas mais passíveis de inundações e consequentes 
alagamentos, embora haja retificações dos canais naturais com criação de grandes drenos, que cortam 
toda a planície costeira e controlam o fluxo da água superficial na região, auxiliando na atenuação 
desses processos. Nos Cordões Litorâneos/Planícies Costeiras, bem como nas Planícies Aluviais 
(Figura 5.18) e Flúvio-lagunares, os alagamentos também estão associados à dificuldade no 
escoamento superficial e de infiltração das águas, devido à baixa permeabilidade do solo  
(em áreas com solo mais argiloso), e também pelo nível de água subterrânea subaflorante ou aflorante. 

A Planície Flúvio-lagunar apresenta com maior frequência áreas alagadas, em comparação com as 
outras unidades que ocorrem ao longo das alternativas de traçado, devido a seu solo 
predominantemente areno-argiloso, com relevo plano e com porções deprimidas, favorecendo a 
ocorrência desses processos (Figura 5.19). No domínio dos Cordões Litorâneos/Planícies Costeiras, a 
ocorrência de áreas alagadas é menos comum quando comparada às demais unidades (Figura 5.20). 

O Quadro 5.7 mostra a extensão dos traçados sobre áreas alagáveis. Alternativa 3 apresenta  
8,5 km do seu traçado sobre áreas alagáveis, enquanto a Alternativa 1 possui 1,61 km e a Alternativa 
2 apenas 760 m. Desta forma, a Alternativa 2 apresenta a menor extensão sobre áreas alagáveis e, 
sendo portanto considerada mais favorável. 

Quadro 5.7: Extensão dos traçados sobre áreas alagadas. 

 ALTERNATIVA 1 (km) ALTERNATIVA 2 (km) ALTERNATIVA 3 (km) 

Cruzamento com Área Úmida 1,61 0,76 8,50 

Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Figura 5.18: Canais artificiais com até 3 m de largura acompanhando o traçado da rodovia e, 
consequentemente, o traçado dos dutos dentro do contexto da Planície Aluvial. 
(Coordenadas: 271.697 m E / 7.573.247 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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Figura 5.19: Seguindo pela RJ - 196, áreas alagadas, com solos silto-argilosos cinza escuros 
próximo à canal de médio porte (>5m) que desemboca em canal maior (Canal da Flecha) na 
margem esquerda jusante. Áreas alagadas na Planície Flúvio-lagunar (Coordenadas: 278.820 
m E / 7.555.632 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Figura 5.20: Presença de áreas alagadas e pequenos canais ,que escoam a região, próximos 
às dunas dos Cordões Litorâneos (Coordenadas: 289.843 m E / 7.585.221 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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Figura 5.21: Mapa com as áreas alagadas na região das alternativas de traçado, mostrando 
pontos de alagamento e inundação observados em campo. 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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 Corpos Hídricos 

Os traçados das alternativas estudadas estão inseridos no contexto da Região Hidrográfica do Atlântico 

Sudeste, que corresponde a uma das doze regiões hidrográficas do Brasil, de acordo com a 

classificação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Esta região hidrográfica possui uma área de 

214.629 km2 e está presente em cinco estados do Brasil: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

São Paulo e uma pequena porção da zona litorânea do Paraná (ANA, 2015). 

Os principais rios dessa região são o Paraíba do Sul e o Doce, com extensões respectivas de 1.150 e 

853 km (ANA, 2015). Todas as alternativas estão dentro do contexto da bacia do rio Paraíba do Sul e 

da Lagoa Feia. As três alternativas de traçados atravessam o Canal das Flechas (Figura 5.22) e Canal 

da Andreza (Figura 5.23) em diferentes porções, além de diversos canais (Figura 5.24) e rios menores 

(Figura 5.25) distribuídos pela região. Os Quadros 5.8, 5.9 e 5.10 mostram as coordenadas dos 

principais rios e canais que as alternativas 1, 2 e 3 cruzam, respectivamente. O mapa da  

Figura 5.26 mostra a hidrografia da região de estudo. 

Destaca-se que os padrões naturais das drenagens dessa região foram radicalmente alterados por 

obras realizadas pela Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense, iniciadas em meados da 

década de 30. Foram abertos mais de três centenas de canais e diversas lagoas naturais na região 

foram integralmente drenadas (SOFFIATI, 1996). 

A Alternativa 2 mostra-se a mais favorável, uma vez que intercepta menor número (14) corpos hídricos 

na região, enquanto  a alternativa 1 intercepta 20 e e a alternativa 3, menos favorável, intercepta  

22 cursos d’ água. 

Quadro 5.8: Principais rios e canais que a Alternativa 1 atravessa na região. 

NOME 
COORDENADAS (UTM) 

AFLUENTE 
LAT LON 

Canal do Quitingute 283293 7580153 
Bacia da Lagoa Feia, Rio 

Paraíba do Sul 

Canal da Andreza 278115 7577998 
Bacia da Lagoa Feia, Rio 

Paraíba do Sul 

Sem nome 277331 7576984   

Sem nome 276490 7576203   

Sem nome 274187 7575302   

Sem nome 272080 7575853   

Canal Alto de Areia  271616 7573685 Bacia da Lagoa Feia 

Canal Alto de Areia 271679 7573470 Bacia da Lagoa Feia 

Rio Pitangueiras 271751 7573211 Bacia da Lagoa Feia 

Sem nome 271235 7572032   

Sem nome 271231 7571953   

Rio Pensamento 272612 7566768 Bacia da Lagoa Feia 

Sem nome 273171 7564282   

Rio Caxexa 273156 7562062 Bacia da Lagoa Feia 

Sem nome 272282 7560468   

Sem nome 272171 7560186   

Canal das Flechas 271815 7559174 Bacia da Lagoa Feia 

Sem nome 272156 7558656   

Rio Novo 275912 7555496 Bacia da Lagoa Feia 

Sem nome 275789 7554744   

Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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Quadro 5.9: Principais rios e canais que a Alternativa 2 atravessa na região. 

NOME 
COORDENADAS (UTM) 

AFLUENTE 
LAT LON 

Canal do Quitingute 7579153 283892 
Bacia da Lagoa Feia, Rio 

Paraíba do Sul 

Canal da Andreza 7577038 279118 
Bacia da Lagoa Feia, Rio 

Paraíba do Sul 

Rio Pitangueiras 7573008 275647 Bacia da Lagoa Feia 

Drenagem 1 7570966 275062  

Drenagem 2 7569923 274474  

Drenagem 3 7569251 273769  

Drenagem 4 7568405 272980  

Rio Pensamento 7566771 272659 Bacia da Lagoa Feia 

Córrego Jenipapo 7564220 273287 Bacia da Lagoa Feia 

Rio Caxexa 7561722 273670 Bacia da Lagoa Feia 

Rio da Onça 7560465 272284 Bacia da Lagoa Feia 

Canal da Flecha 7560205 272166 Bacia da Lagoa Feia 

Rio Novo 7555484 275952 Bacia da Lagoa Feia 

Rio Iguaçu 7554738 275882  

Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Quadro 5.10: Principais rios e canais que a Alternativa 3 atravessa na região. 

NOME 
COORDENADAS (UTM) 

AFLUENTE 
LAT LON 

Canal do Quitingute 283566 7579688 
Bacia da Lagoa Feia, Rio 

Paraíba do Sul 

Sem nome 281335 7576388  

Canal da Andreza 281647 7575169 
Bacia da Lagoa Feia, Rio 

Paraíba do Sul 

Sem nome 282055 7574132  

Sem nome 282314 7,573,465  

Sem nome 282277 7,573,084  

Sem nome 282203 7,571,849  

Sem nome 281541 7,570,261  

Sem nome 280981 7,567,837  

Sem nome 280652 7,567,170  

Sem nome 279920 7,565,448  

 279607 7,564,818  

Canal da Andreza 279062 7,563,286 
Bacia da Lagoa Feia, Rio 

Paraíba do Sul 

Sem nome 279290 7,561,862  

Rio Bragança 279459 7,560,558 Bacia da Lagoa Feia 

Sem nome 279486 7,559,833  

Rio Viegas 278951 7,557,651 Bacia da Lagoa Feia 
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NOME 
COORDENADAS (UTM) 

AFLUENTE 
LAT LON 

Sem nome 278454 7,556,920  

Canal da Flecha 278200 7,556,555 Bacia da Lagoa Feia 

Sem nome 277340 7,555,230  

Sem nome 277218 7,555,087  

Sem nome 276689 7,554,515  

Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Figura 5.22: Canal de grande porte (Canal da Flecha), com largura de aproximadamente 150 
m. Canal retilíneo, com obras de retificação com o objetivo de escoar áreas alagadas e lagoas 
da região. As três alternativas de traçado cortam esse canal (Coordenadas: 277.754m E / 
7.555.995 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Figura 5.23: Traçados cortam canal de aproximadamente 30 m de largura (Canal da Andreza). 
Vegetação cresce sobre lâmina d’água (Coordenadas: 281.271 m E / 7.576.482 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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Figura 5.24: Canal de média dimensão, aproximadamente 6 a 7 m de extensão, com vegetação 
sobre a lâmina d’água. As três alternativas de traçado atravessam o canal do Rio Doce, que 
foi retificado (Coordenadas: 283.433 m E / 7.579.911 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Figura 5.25: Canal que drena a região com 7 m de largura, aproximadamente, e que cruza o 
traçado da alternativa 1 (Coordenadas: 271.697 m E / 7.573.247 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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Figura 5.26: Mapa hidrográfico da região das alternativas de traçado. 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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 Água Subterrânea e Sensibilidade à Contaminação 

A Hidrogeologia está associada à geologia e a geomorfologia da área de interesse e sua 

caracterização, portanto, é baseada nesses fatores. As três alternativas terrestres em estudo 

atravessam sistemas aquíferos porosos, pois se encontram em áreas sedimentares da Planície 

Costeira, composta por sedimentos quaternários de origem coluvionar, fluvial, lagunar e marinha, como 

já discutido no subitem de geologia e geotecnia. Os aquíferos da Planície Costeira, de acordo com 

CPRM (2010), são livres, rasos, com potencial restrito e águas frequentemente salinizadas. Aquíferos 

suspensos também são registrados localmente na região, em áreas com solos mais argilosos  

(CPRM, 2010). 

Na região de Campos dos Goytacazes, foram delimitados quatro sistemas de aquíferos relacionados à 

Bacia de Campos: Quaternário Deltáico, Barreiras, Emborê e Fraturado (CAETANO, 2000). Sob os 

sedimentos cenozoicos da Planície Costeira na região dos traçados dos dutos, ocorrem dois aquíferos 

principais: Aquífero Emboré e Aquífero Barreiras (CAETANO, 2000). O Aquífero Emboré, confinado, é 

constituído por intercalações de folhelhos e arenitos feldspáticos, coberto por cerca de 90 a 120 m de 

sedimentos marinhos. 

Já o Aquífero Barreiras é constituído por arenitos avermelhados, lateríticos com argilas cálcicas sobre 

arenitos consolidados argilosos (CAPUCCI, 2003). É um aquífero livre, muito pouco produtivo e com 

vazão máxima da ordem de 2m3/h e alcança até 216 m de espessura na região (CAETANO, 2000). A 

Figura 5.27 mostra o mapa de delimitação dos Aquíferos na região, retirado de Caetano (2000). 

O conhecimento sobre os aquíferos na região ainda é restrito e disperso. No entanto, as planícies 

costeiras, e as áreas sedimentares em geral, são caracterizadas como áreas de recarga e descarga de 

águas subterrâneas e, desta forma, muito vulneráveis ambientalmente. A porosidade dos sedimentos 

e rochas faz com que sejam áreas sensíveis a vazamentos de óleos e graxas provenientes de máquinas 

e equipamentos, que podem atingir o lençol freático.  O nível de água elevado na região, aflorante ou 

subaflorante, também aumenta a sensibilidade da região (CPRM, 2000; CPRM, 2010). 

Considerando a interferência com aquíferos e a sensibilidade ambiental das alternativas  

(Quadro 5.11, a alternativa 3 mostra-se a menos favorável, uma vez que 33,30 ha do seu traçado está 

sobre as Planícies Flúvio-marinhos, que apresentam aquíferos suspensos livres e elevado nível d’água. 

A alternativa 2 é a mais favorável, pois apresenta 31,60ha do seu traçado sobre as Planícies  

Flúvio-marinhas e menor extensão sobre o Aquífero Barreiras, quando comparado com a alternativa 1. 

O Aquífero Barreiras é um aquífero livre sub-aflorante na região, logo apresenta baixa a média 

sensibilidade à contamição. 
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Figura 5.27: Mapa de delimitação dos aquíferos na região dos traçados dos dutos.  

 
Fonte: Retirado de Caetano (2000). Aquíferos Barreiras e Emboré estão sob as três alternativas de traçados. 
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Quadro 5.11: Unidades sensíveis a contaminação de águas subterrâneas. 

AQUÍFERO/ UNIDADE 
GEOLÓGICA 

ALTERNATIVA 1  
(ha) 

ALTERNATIVA 2  
(ha) 

ALTERNATIVA 3  
(ha) 

Depósito Flúvio-marinho 38,37 31,60 33,30 

Barreiras 83,70 76,14 65 

 Pedologia e Processos Erosivos 

No diagnóstico ambiental para caracterização pedológica das áreas de influência do empreendimento, 

foram considerados os seguintes procedimentos metodológicos: 

• Levantamentos bibliográfico e documental por meio de dados secundários; 

• Organização da base cartográfica na elaboração do mapa pedológico regional, pela compilação dos 

dados de Mapa de Solos do Estado do Rio de Janeiro (CPRM, 2000), cuja nomenclatura baseia-se 

no antigo sistema de classificação, sendo que a correspondência com a nomenclatura do Centro 

Nacional de Pesquisa do Solo (EMBRAPA, 1999), é feita ao longo do texto; 

• Realização de trabalho de campo para descrição dos perfis de alteração dos solos; 

• Integração de todos os resultados obtidos nas etapas anteriores. 

O Quadro 5.12 mostra as classes de solo identificadas na região de estudo e destaca em negrito 

aquelas que estão sobre os traçados dos dutos. A descrição dos tipos de solo que estão na área de 

influência do empreendimento é mostrada no Quadro 5.13. 

Quadro 5.12: Classes de solos identificadas na região de Campos dos Goytacazes. Em destaque, 
unidades pedológicas que ocorrem na região das alternativas de traçado dos dutos. 

UNIDADE 
PEDOLÓGICA 

CLASSE 

(EMBRAPA, 1999) 

UNIDADES PEDOLÓGICAS 

(CPRM, 2000) 

HPd2 

ESPODOSSOLO CÁRBICO 

Hidromórfico ou ESPODOSSOLO 

FERROCÁRBICO Hidromórfico 

Podzol Hidromórfico distrófico ou 
álico 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico 
Areias Quartzosas Marinhas 
distróficas ou álicas 

GPs1 GLEISSOLO HÁPLICO Salino Glei húmico salino solódico 

GPs2 

GLEISSOLO HÁPLICO Salino Glei Pouco Húmico salino solódico 

GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico 
Glei Húmico solódico ou não, 
eutrófico 

GLEISSOLO TIOMÓRFICO Húmico ou Órtico Glei Húmico tiomórfico 

Ce 

CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb eutróficos ou 
CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb distróficos 

Cambissolos eutróficos ou 
distróficos Tb 

NEOSSOLOS FLÚVICOS Tb distróficos Solos Aluviais distróficos, Tb 

Ae2 

NEOSSOLOS FLÚVICOS Tb distróficos ou 
eutróficos 

Solos Aluviais eutróficos ou 
distróficos, solódico ou não, Tb 

GLEISSOLO HÁPLICO Tb distrófico ou 
eutróficos 

Glei Pouco Húmico eutróficos ou 
distróficos, solódico ou não, Ta ou Tb 

Ad2 NEOSSOLOS FLÚVICOS Tb distróficos Solos Aluviais distróficos 

LVd1 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO distrófico 
ou LATOSSOLO AMARELO distrófico 

Latossolos vermelhos-amarelos 
distróficos 
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UNIDADE 
PEDOLÓGICA 

CLASSE 

(EMBRAPA, 1999) 

UNIDADES PEDOLÓGICAS 

(CPRM, 2000) 

OT 
ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO fíbrico, 
ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO hêmico, 
ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO sáprico 

Solos orgânicos tiomórficos 

PAa4 
ARGISSOLO AMARELO coeso ou ARGISSOLO 
AMARELO distrófico 

Podzólico amarelo álico 

Fonte: adaptado de Embrapa (1999) e CPRM (2000).  

Quadro 5.13: Características dos tipos de solos da região das alternativas de traçado. 

CLASSES 
PEDOLÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS 

Cambissolos 

Estes são solos com horizonte subsuperficial B incipiente, constituídos por material 
mineral, apresentando cores brunadas, amareladas e avermelhadas, ou 
acinzentadas com mosqueados, de textura franco arenosa ou mais fina, entre outras 
propriedades. Esta classe tem características muito variáveis de um local para o 
outro, mas normalmente possui teores uniformes de argila em todo o solum, embora 
se admita diferença marcante do horizonte A para o Bi nos casos de solos 
desenvolvidos em sedimentos aluviais, correspondendo a nomenclatura Ce. 

Espodossolo 

Solos constituídos por material mineral com horizonte B espódico subjacente a 
horizonte eluvial E (cor variando de cinza a branca) ou A (cor variando de cinza a 
preta) ou hístico (com menos de 40 cm). São solos com profundidade variável, textura 
predominantemente arenosa e drenagem também variável. São solos muito pobres 
(ácidos, com baixa saturação por bases, podendo ter alto teor de Al extraível) e se 
desenvolvem principalmente a partir de materiais arenoquartzosos sob condições de 
umidade elevada. Na antiga classificação da EMBRAPA, os Espodossolos equivaliam 
aos Podzóis, inclusive os hidromórficos e no Mapa Pedológico correspondem aos 
solos HPd2. 

Gleissolos 

São solos hidromórficos, formados pelo processo de gleização, ou seja, de redução 
de ferro sob condições de excesso de água. Portanto, são saturados por água 
permanentemente ou periodicamente, exceto quando são drenados artificialmente, 
apresentando cores acinzentadas, azuladas e esverdeadas, pela presença de 
compostos ferrosos resultantes da escassez de oxigênio. Este encharcamento 
provoca, também, a redução e a solubilização do ferro, promovendo translocação e 
reprecipitação dos seus componentes. Os gleissolos constituem-se por material 
mineral e, comumente, desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades 
dos cursos d'água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de hidromorfia. 
Dessa forma, ocorrem sob floresta e/ou campos de várzeas com espécies hidrófilas 
e higrófilas. Este tipo de solo corresponde aos Gleis Húmicos e Pouco Húmicos, 
sendo enquadrados nos grandes grupos GLEISSOLOS HÁPLICOS (GPs2 e Ae2), 
GLEISSOLOS MELÂNICOS e GLEISSOLOS TIOMÓRFICOS (GPs2). 

Neossolos 

São solos pouco evoluídos, seja pela reduzida atuação dos processos pedogenéticos 
ou pelas características inerentes ao material de origem, e sem horizonte B 
diagnóstico, predominando características herdadas do material de origem. Alguns 
solos podem apresentar horizonte B, porém este possui fraca expressão dos atributos 
diagnósticos, não se enquadrando em nenhum tipo de horizonte B diagnóstico. São 
constituídos por material mineral ou orgânico pouco espesso, e têm menos de 30cm 
de espessura. Correspondem aos Solos Aluviais (Ae2) e às Areias Quartzosas 
Marinhas (HPd2), incluindo, os NEOSSOLOS FLÚVICO Tb Distrófico e NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICOS Órtico. 

Fonte: Baseado em Embrapa (1999) e CPRM (2000). 

Nas áreas de Planícies Costeiras/Cordões litorâneos predominam os Espossolos (Figura 5.28) e 

Neossolos Quartzarênicos (Figura 5.29), bem como os Gleissolos em porções localizadas. Nas 

Planícies Aluviais os Neossolos flúvicos e os Cambissolos (Figura 5.30) predominam, já nas Planícies 

Flúvio-lagunares os Gleissolos (Figura 5.31) predominam amplamente. A Figura 5.32 mostra o mapa 

pedológico da região das alternativas de traçado dos dutos. 
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Considerando a capacidade de infiltração de água no solo, os Gleissolos apresentam a menor 

capacidade de infiltração dos solos presentes, principalmente devido às suas características 

hidromórficas, com presença de argilo minerais e encharcamento por saturação de água, sendo, por 

consequência, solos com baixa suscetibilidade a erosão. 

Já os Neossolos são os solos apresentam as maiores capacidades de infiltração dentre os cortados 

pelos dutos, especialmente aqueles com textura arenosa quartzarênicos e flúvicos, devido ao fato de 

serem solos pouco evoluídos e por apresentarem altos coeficientes de permeabilidade. Quando 

consideramos sua textura, estes solos apresentam suscetibilidade à erosão, contudo, devido à baixa 

declividade e amplitude das áreas onde ocorrem, podem ser classificados como solos de média 

suscetibilidade à erosão linear. Nas regiões associadas aos cordões litorâneos há intenso processo de 

erosão eólica e, por consequência, de erosão laminar que impacta na qualidade desses solos para 

usos agrícolas. 

Os Cambissolos e os Espossolos, em comparação as demais classes de solos da região, apresentam 

características de infiltração intermediária, muito associadas às características locais de sua textura 

que, quanto mais grosseira, tende a apresentar maiores coeficientes de permeabilidade, o que favorece 

o fluxo intenso da água subterrânea no aquífero livre. Os Espossolos associados às áreas dos cordões 

litorâneos junto com os Neossolos Quartzarênicos apresentam alta permeabilidade e forte ação de 

erosão eólica e laminar, contribuindo para sua baixa qualidade no uso agrícola. 

O Quadro 5.14 mostra a distribuição dos diferentes tipos de solos ao longo das alternativas de traçado. 

Os Cambissolos representam 5,1ha do traçado da Alternativa 1, 8,2ha do traçado da Alternativa 2 e 

6,12ha do traçado da Alternativa 3. Os Espodossolos representam 24,43ha dos solos do traçado da 

Alternativa 1, 23,33ha da Alternativa 2 e 22,30ha da Alternativa 3. Os Gleissolos representam  

18hado solos do traçado da Alternativa 1, 15,67ha do traçado da Alternativa 2 e 23,98 da traçado da 

Alternativa 3. Já os Neossolos representam 51,51ha do traçado da Alternativa 1, 40,8ha do traçado da 

Alternativa 2 e 28,84ha do traçado da Alternativa 3. 

Portanto, a Alternativa 2 é a mais favorável por apresentar 31,51ha de seu traçado sobre Espodossolos 

e Cambissolos, que são mais resistentes à erosão e estão menos associados a terrenos que alagam e 

inundam. A Alternativa 1 tem 51,51ha de seu traçado sobre Neossolos que, embora exibam média a 

alta suscetibilidade a erosão, devido à baixa declividade e amplitude das áreas onde ocorrem podem 

ser classificados como solos de baixa suscetibilidade de erosão. A Alternativa 3 apresenta 23,98ha do 

seu traçado sobre Gleissolos, que são solos de baixa permeabilidade associados a áreas que alagam 

e inundam e exibem baixa capacidade de suporte, sendo, portanto, a alternativa menos favorável. 

Quadro 5.14: Distribuição dos tipos de solo na região, de acordo com alternativa de traçado. 

UNIDADE  ALTERNATIVA 1 (ha) ALTERNATIVA 2 (ha) ALTERNATIVA 3 (ha) 

Cambissolos 5,1 8,2 6,12 

Espodossolos 24,43 23,32 22,30 

Gleissolos 18 15,67 23,98 

Neossolos 51,51 40,81 24,83 

Fonte:Mott MacDonald, 2019. 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

38 

Figura 5.28: Espodossolo - solo arenoso de coloração branca, com porções inconsolidadas - 
areia mal selecionada, com grãos angulosos. Utilizado para pastagem em pequenas 
propriedades rurais (Coordenadas: 284.657 m E / 7.580.591 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Figura 5.29: Neossolo Quartzarênico - Areias quartzosas, de coloração branca amarelada, mal-
selecionada, com grãos angulosos a sub-angulosos. (Coordenadas: 275.853 m E / 7.553.180 
m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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Figura 5.30: Cambissolos - solo argilo-siltoso/argilo-arenoso cinza avermelhado utilizado para 
pastagem (Coordenadas: 278.452 m E / 7.576.273 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Figura 5.31: Gleissolo - perfil de solo exposto, mostrando horizonte A de aproximadamente 
30 cm de coloração cinza escura, argiloso, e demais horizontes esbranquiçados/amarelados 
(Coordenadas: 274.449 m E / 7.575.643 m N). 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

40 

Figura 5.32: Mapa pedológico da região das alternativas de traçado. 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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 Interferência com Processos Minerários 

A região do empreendimento é tradicional na extração de areia e argila para uso na construção civil e 

para fabricação de cerâmica vermelha na forma de tijolos e telhas. Essas extrações ocorrem 

basicamente nas planícies aluviais dos rios Paraíba do Sul e na Bacia da lagoa Feia em minerações 

de pequeno porte que lavram em cava a céu aberto em bancada única. Também ocorrem, próximo à 

região dos traçados, minerações de rochas, ornamental e de revestimento, que exploram os granitoides 

e gnaisses do Complexo Paraíba do Sul, nas áreas de morros isolados nas proximidades da lagoa de 

Cima. 

No levantamento dos processos minerários na região das alternativas de traçado dos empreendimentos 

foi realizada pesquisa junto ao banco de dados do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) – SIGMINE (http://sigmine.dnpm.gov.br) – no dia 15 de Julho de 2019. O Quadro 5.15 relaciona 

todos os processos minerários levantados de acordo com as alternativas de traçado, especificando 

número, fases do processo, área, titularidade e bem explorado. O banco de dados SIGMINE contém 

os polígonos das áreas com títulos minerários, bem como suas respectivas tabelas de atributos, com 

dados básicos junto à Agência Nacional de Mineração (ANM). Não é uma regra, mas em função da 

dinâmica dos procedimentos minerais, o prazo de validade deste levantamento fica em torno de  

120 (cento e vinte) dias a partir da data da sua obtenção no SIGMINE. 

Existem em tramitação na ANM 26 processos de titularidade minerária vigentes ao longo da área 

referente à região dos traçados. As Alternativas 1 e 2 interceptam 18 processos minerários na região, 

enquanto a Alternativa 3 intercepta 13 processos. As Alternativas 1, 2 e 3 têm argila e areia como 

principais substâncias exploradas e ilmenita e minério de ouro como substâncias a serem exploradas 

após pesquisas que comprovem viabilidade. Areia e argila são utilizadas na construção civil  

(areia e saibro) e na fabricação de cerâmica vermelha na forma de tijolos e telhas (argila). 

Quadro 5.15: Processos minerários de acordo com as alternativas de traçado, especificando 
fases do processo e quantidade observada. 

PROCESSO 
ÁREA 
(HA) 

FASE TITULAR SUBSTÂNCIA ALTERNATIVA 

890496/2006 1999,08 Disponibilidade 
Anglo American Minério de 
Ferro Brasil S.a. 

Areia 1,2,3 

890374/2006 1999,17 
Autorização de 
pesquisa 

Tracomal Terraplanagem e 
Construções Machado Ltda. 

Minério de ouro 1,2,3 

890495/2006 2000 Disponibilidade 
Anglo American Minério de 
Ferro Brasil S.A. 

Areia 1,2,3 

890190/2015 787,68 
Autorização de 
pesquisa 

Clayton Santos Souza Areia 1,2,3 

890371/2014 583,51 
Autorização de 
pesquisa 

Bettina Costa Sartorio Areia 1,2,3 

890661/2011 254,95 
Autorização de 
pesquisa 

Silva Azevedo Serviços 
Terraplanagem Ltda. Me. 

Ilmenita 1,2 

890535/2012 901,51 
Autorização de 
pesquisa 

Aguiar Cortes e Indústria de 
Argamassa Ltda. 

Minério de ouro 1,2,3 

890370/2014 487,87 
Autorização de 
pesquisa 

Bettina Costa Sartorio Areia 1 

890384/2014 1954,05 
Autorização de 
pesquisa 

Koch & Lamego Ltda. Turfa 1,2 

890434/2013 3,39 
Autorização de 
pesquisa 

Cerâmica São Bento Ltda. Argila 3 
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PROCESSO 
ÁREA 
(HA) 

FASE TITULAR SUBSTÂNCIA ALTERNATIVA 

890413/2013 25,88 Licenciamento 
Silva e Ramos Indústria de 
Cerâmica 

Argila 3 

890467/2014 1432 
Requerimento 
de pesquisa 

Construtora Avenida Ltda. Ilmenita 3 

890483/2014 1065,94 
Requerimento 
de pesquisa 

Construtora Barbosa Mello 
S.A. 

Minério de ouro 3 

890842/2012 205,2 
Autorização de 
pesquisa 

Morro do Pilar Indústria de 
Materiais para Construção 
Ltda. Me. 

Areia 1,2,3 

890015/2010 48,62 
Requerimento 
de lavra 

Morro do Pilar Indústria de 
Materiais para Construção 
Ltda. Me. 

Areia 3 

890033/2017 1991,24 
Autorização de 
pesquisa 

Pavão Rochas Ornamentais 
Ltda. 

Ilmenita 1,2,3 

890268/2015 1 
Requerimento 
de licenciamento 

Cerâmica Rosario e Viana 
Ltda. 

Argila 2 

890618/2014 1,43 
Requerimento 
de licenciamento 

Mendonça e Chagas 
Indústria de Cerâmica Ltda. 

Argila 2 

890022/2010 37,96 
Requerimento 
de lavra 

Morro do Pilar Indústria de 
Materiais para Construção 
Ltda. Me. 

Areia 1,2 

890057/2014 35,1 
Autorização de 
pesquisa 

Sandra Maria Tavares 
Toledo Batista Crespo 

Argila 1,2 

890066/2014 9,7 
Autorização de 
pesquisa 

Sandra Maria Tavares 
Toledo Batista Crespo 

Argila 1,2 

890068/2014 73,6 
Autorização de 
pesquisa 

Sandra Maria Tavares 
Toledo Batista Crespo 

Argila 1,2 

890616/2014 31,17 
Autorização de 
pesquisa 

Vagner P. Lobo Cerâmica 
Me 

Argila 1 

890687/2013 15,09 
Requerimento 
de licenciamento 

Cerâmica Bastos Crespo 
Ltda. Me. 

Argila 1 

890707/2014 23,07 
Autorização de 
pesquisa 

Pmb Consultoria e 
Assessoria Empresarial e 
Projetos Ltda. 

Argila 1 

890221/2013 70,57 
Autorização de 
pesquisa 

Pmb Consultoria e 
Assessoria Empresarial e 
Projetos Ltda. 

Argila 1 

890775/2012 0,19 Licenciamento 
Paulo Sérgio Pinto Pessanha 
Cerâmica EPP 

Argila 2 

890910/2011 0,4 
Requerimento 
de 
Licenciamento 

Agro Industrial Mussurepe 
Ltda. 

Argila 2 

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 2019. 
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Os tipos de processos são indicativos do estágio em que a atividade minerária se encontra, e estão 

descritos a seguir: 

• Licenciamento: regime de exploração concedido apenas para bens minerais destinados à 

construção civil. Pode estar em fase de Requerimento, quando o Licenciamento é requerido e se 

encontra em análise pelo órgão, ou Licenciamento propriamente dito, com as reservas estimadas e 

permissão para exploração; 

• Lavra: regime de exploração concedido para todos os bens minerais. Na fase de Requerimento, já 

está aprovado o Relatório de Pesquisa e foi apresentado o Plano de Lavra, requerendo-se sua 

Concessão. Na fase de Concessão de Lavra (Alvará), estão garantidas as reservas cubada, 

estimada e inferida; 

• Pesquisa: o Requerimento de Pesquisa indica que o pedido para a Pesquisa Mineral de um 

determinado bem, em uma determinada área, foi protocolizado na ANM, garantindo-se o direito de 

prioridade para o requerente, a partir da data do protocolo. A Autorização para Pesquisa (Alvará) é 

dada após a verificação, pelo órgão, da documentação e do Plano de Pesquisa apresentados, 

ficando, então, onerada a área; 

• Disponibilidade: quando o requerente não recolhe a taxa anual por hectare, não apresenta o 

Relatório de Pesquisa no prazo determinado, ou o mesmo não é aprovado, a área requerida 

continua onerada, mas entra em disponibilidade, sendo procedida uma licitação para os possíveis 

candidatos a pesquisá-la. Caso não haja interessados ou nenhum licitante cumpra, integralmente, 

as exigências da licitação, a área é desonerada, ou seja, sua poligonal é excluída do cadastro de 

controle de áreas, ficando cancelada. 

Considerando o fator de interferência com processos minerários, a alternativa 3 mostra-se a mais 

favorável, pois apresenta menor intercepção com essas áreas (13 processos) e apenas 2 se encontram 

em fase de Licenciamento e Lavra, que podem apresentar maior dificuldade de negociação. A 

Alternativa 1, também apresenta 2 processos em fase de Licenciamento e Lavra, porém intercepta o 

maior número de áreas com processos minerários (18). A Alternativa 2 mostra-se a menos favorável, 

pois intercepta 5 áreas com processos minerários em fase de Licenciamento e Lavra. 
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Figura 5.33: Mapa mostrando os processos minerários existentes na região das alternativas 
de traçado. 

 
Fonte:Mott MacDonald, 2019. 
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b) Aspectos Bióticos 

 Áreas com Vegetação Nativa 

A região dos municípios interceptados pelas três alternativas estudadas encontra-se sob forte pressão 

antrópica, com sua cobertura vegetal nativa removida em grande parte da sua extensão. Ao longo da 

área de estudo nota-se que a vegetação nativa foi substituída por áreas de pastagens e áreas de 

agricultura, destacando-se cultivos de cana-de-açúcar, mandioca, abacaxi (Figura 5.34) e eucalipto. Os 

escassos fragmentos de mata nativa existentes dentro desse mosaico de fisionomias encontram-se a 

oeste das alternativas estudadas, protegidos por Unidades de Conservação. Ademais notam-se 

importantes áreas de restinga próximas a área de estudo, localizadas no trecho inicial das alternativas 

estudadas, no município de São João da Barra - RJ, que possui boa parte de sua cobertura vegetal 

conservada, e também dentro do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, próximas ao trecho final 

das alternativas estudadas. 

Destacam-se também áreas úmidas com vegetação natural (Figura 5.35) localizadas a oeste e 

sudoeste do trecho final das alternativas estudadas, sobretudo no entorno da lagoa Feia. 

Figura 5.34: Plantação de abacaxi localizada no 
município de São João da Barra - RJ. 

Figura 5.35: Área úmida com vegetação natural 
localizada no município de Quissamã - RJ. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Para o cálculo da Área com Vegetação Nativa que poderá sofrer intervenção pelas alternativas 

estudadas foi montado o seguinte protocolo: 

• Adoção de uma faixa de servidão com 20 metros de largura, sendo 10 metros para cada lado do 

oleoduto; 

• Utilização da base de dados do INEA para Uso e Ocupação do Solo na escala 1:25.000 com 

imagens de 2013 a 2015, no âmbito do projeto Olho no Verde (2018); 

• Seguindo a base determinada, adoção da premissa para vegetação nativa como o somatório entre 

as seguintes classes: Restinga, Área Natural Não Florestada e Área Natural Florestada; 

• Análise de imagens de satélites do Google Earth© e posterior comparação com a base de dados 

aplicada; 

• Visita in loco dos pontos notórios para análise e comparação com as imagens digitais. 

• A partir do levantamento destas informações para as três alternativas, foi possível concluir que o 

valor médio de Área com Vegetação Nativa que será interceptada é de 6,98 hectares, onde a maior 

fração desse montante é de cobertura vegetal de restinga (Figura 5.36). 
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Figura 5.36: Áreas com Vegetação Nativa interceptadas pelas alternativas locacionais 
estudadas. 

 
Fonte: INEA, 2018. 
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Dentre as alternativas locacionais estudadas, a que possui maior intervenção em Áreas com Vegetação 

Nativa é a alternativa 1 sendo, portanto, a menos favorável ao fator analisado. Por outro lado, a 

alternativa 2 apresenta-se como a mais favorável neste fator, com uma intervenção de 5,61 hectares 

em áreas com vegetação nativa (Quadro 5.16). Entretanto, ao se analisar o percentual de Área de 

Vegetação Nativa interceptada em relação a área total da faixa de servidão definida, percebe-se que a 

alternativa 1 apresenta a maior porcentagem enquanto a alternativa 3 apresenta o menor valor  

(Quadro 5.16). Em todas as alternativas estudadas o maior impacto acontecerá em áreas com 

vegetação nativa de restinga, enquanto as áreas com vegetação nativa florestadas e não florestadas, 

a intervenção acontecerá em uma extensão menor. 

Quadro 5.16: Áreas com vegetação nativa interceptadas por cada alternativa locacional. 

ALTERNATIVA 
CLASSES DE VEGETAÇÃO 

NATIVA 
ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA 

INTERCEPTADA (ha) 

Alternativa 1 

Restinga 6,36 

Área Natural Florestada 0 

Área Natural Não Florestatada 0,66 

TOTAL 7,02 

Alternativa 2 

Restinga 4,69 

Área Natural Florestada 0 

Área Natural Não Florestatada 0,91 

TOTAL 5,61 

Alternativa 3 

Restinga 5,77 

Área Natural Florestada 0,53 

Área Natural Não Florestatada 0,29 

TOTAL 6,59 

Fonte: INEA, 2018. 

Conforme análise do Quadro 5.17, a alternativa 3 sofrerá a maior intervenção. 

Quadro 5.17: Áreas com vegetação nativa interceptadas por cada alternativa locacional 
estudada. 

ALTERNATIVA ÁREA DE INTERCEPTAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA (ha) 

Alternativa 1 7,02 

Alternativa 2 5,61 

Alternativa 3 6,69 
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Figura 5.37: Área de restinga próxima ao corredor logístico do Porto do Açu, de onde partirão 
os oleodutos das três alternativas locacionais estudadas.  

 
Fonte: Habtec Mott MacDonald, 2016. 

 Unidades de Conservação (UC) 

Segundo definição do Ministério do Meio Ambiente, Unidades de Conservação são espaços territoriais 

que possuem a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente 

viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas 

jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Assim, se dividem em dois grupos: 

Unidades de Proteção Integral - mais restritivas, uma vez que seu principal objetivo é a proteção da 

natureza; e Unidades de Uso Sustentável - menos restritivas, visando a integração da proteção da 

natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. 

Em um contexto geral, a área de estudo das alternativas locacionais é bastante impactada e pouco 

protegida por UCs. Por isso, intervenções em áreas de Unidades de Conservação devem ser evitadas 

além de serem mais complexas, uma vez que requerem autorização do órgão ambiental competente e 

da gestão da Unidade intervencionada. 

O mapeamento da região interceptada identificou apenas uma Unidade de Conservação, que será 

interceptada em sua Zona de Amortecimento pela alternativa locacional 3 (Figura 5.38). De acordo com 

a a Lei 9.985 de julho de 2000 em seu Art. 25 “As unidades de conservação, exceto APA e RPPN, 

devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos”. As Zonas 

de Amortecimento são áreas ao redor de determinada UC, que são definidas no ato de criação das 

unidadas ou em seuplano de manejo, tendo como objetivo filtrar os impactos negativos das atividades 

que ocorrem fora dela e, portanto, estão sujeitas as mesmas disposições legais que a UC. 
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Figura 5.38: Unidades de Conservação localizadas próximas as alternativas locacionais 
estudadas. 

 
Fonte: MMA, 2019 / ICMBio, 2019 
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A interceptação em questão foi registrada na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Lagoa do 

Açu (Figura 5.39), localizado nos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, 

abrangendo uma área de 8.251,45 ha. De acordo com o levantemento feito, o total de área da Zona de 

Amortecimento da UC Parque Estadual da Lagoa do Açu interceptado pela alternativa locacional 3 é o 

de 16,10 hectares (Figura 5.39). 

Figura 5.39: Unidade de Conservação (Parque Estadual da Lagoa do Açu) interceptada pela 
alternativa 3.  

 
Fonte: www.inea.rj.gov.br 

As alternativas locacionais não interceptam qualquer Unidade de Conservação. Assim, para 

incrementar o estudo e adotar novos critérios de favorabilidade e adequabilidade, foi avaliada a menor 

distância das demais alternativas em relação a UCs, independente do seu grau de proteção e categoria.  

Destaque-se que em relação a RPPN Caruara e ao raio de 3km estabelecido no Art. 1º, §2º da 

Resolução CONAMA 428/10 do PARNA Restinga de Jurubatiba os traçados estão situados próximos 

às alternativas estudadas. As distâncias, em quilômetros, são encontradas no Quadro 5.18 e 5.19. 

Quadro 5.18: Áreas de Unidades de Conservação interceptadas pelas alternativas locacionais 
(em hectare). 

ALTERNATIVA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ÁREA TOTAL INTERCEPTADA (ha) 

Alternativa 3 PE da Lagoa do Açu 16,10 

Fonte: Mott MacDonald. 

Quadro 5.19: Menor distância das alternativas locacionais a uma Unidade de Conservação (em 
quilômetro). 

ALTERNATIVA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MENOR DISTÂNCIA A UC (km) 

Alternativa 1 RPPN Caruara 0,70 

 ZA PARNA Restinga de Jurubatiba 10,3 

Alternativa 2 RPPN Caruara 0,11 

 ZA PARNA Restinga de Jurubatiba 10,1 

Alternativa 3 RPPN Caruara 0,70 

 ZA PARNA Restinga de Jurubatiba 10,2 

Fonte: Mott MacDonald. Legenda: ZA – Zona de Amortecimento 
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Diante do exposto, entende-se que a alternativa 3 é a menos favorável ao fator analisado e por 

interceptar a Zona de Amortecimento de uma UC, por outro lado, a alternativa 1 apresenta-se como a 

mais favorável neste fator, uma vez que apresenta a maior distância a uma UC. 

 Áreas Prioritárias para Conservação 

As Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da 

Biodiversidade são um instrumento de política pública criado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

com a finalidade de apoiar a tomada de decisão no planejamento e na implementação de ações como 

criação de UCs, licenciamento, fiscalização e fomento ao uso sustentável. Assim, as Áreas Prioritárias 

para Conservação são classificadas em diferentes níveis de importância e prioridade, e devem ser 

interpretadas como regiões sensíveis sob o ponto de vista da conservação e onde deve-se ter a menor 

interferência possível, principalmente em suas áreas preservadas. 

Recentemente estas Áreas passaram por uma atualização, publicada através da Portaria nº 463 de  

18 de dezembro de 2018 do Ministério do Meio Ambiente. Embora a definição e os limites geográficos 

de cada área já se encontre disponível para consulta, a ficha informativa com detalhes de cada área 

ainda não foi disponibilizada. A análise da região estudada mostrou que as alternativas locacionais 

estudadas interceptam duas Áreas Prioritárias para a Conservação em diferentes extensões. São elas: 

• Praia de Desova de Caretta no Rio de Janeiro: localizada no litoral norte de Quissamã e em uma 

pequena porção do litoral sul de Campos dos Goytacazes foi criada para garantir a proteção durante 

o período de desova da tartaruga-cabeçuda Caretta caretta. Esta APC possui importância biológica 

e prioridade de ação extremamente alta; 

• APC localizada em São João da Barra: localizada no litoral e São João da Barra, nos limites do 

Porto do Açu. 

Considerando a área de abrangência das áreas prioritárias para conservação, o valor médio que será 

interceptado é de 9,79 hectares (Figura 5.40). 
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Figura 5.40: Áreas Prioritárias para a Conservação interceptadas pelas alternativas locacionais 
estudadas. 

 
Fonte: MMA, 2018 
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Analisando a interferência de cada alternativa locacional separadamente em Áreas Prioritárias para a 

Conservação, observa-se que a alternativa locacional 3 intercepta a maior extensão de APC, 

totalizando 12,94 hectares de área e sendo, portanto, a menos favorável ao fator avaliado. Por outro 

lado, a alternativa locacional 1 intercepta a menor extensão de APC, totalizando 7,78 hectares de área 

e, sendo assim, a mais favorável ao fator avaliado (Quadro 5.20). 

Quadro 5.20: Áreas Prioritárias para a Conservação interceptadas pelas alternativas locacionais 
(em hectare) e suas respectivas importâncias biológicas e prioridades de ação. 

ALTERNATIVA APC IMPORTÂNCIA PRIORIDADE 
ÁREA 

INTERCEPTADA 
(ha) 

Alternativa 1 

Praias de desova de 
Caretta no RJ 

Extremamente Alta Extremamente Alta 3,26 

APC em São João da 
Barra 

Extremamente Alta Muito Alta 4,52 

TOTAL   7,78 

Alternativa 2 

Praias de desova de 
Caretta no RJ 

Extremamente Alta Extremamente Alta 4,08 

APC em São João da 
Barra 

Extremamente Alta Muito Alta 5,30 

TOTAL   9,38 

Alternativa 3 

Praias de desova de 
Caretta no RJ 

Extremamente Alta Extremamente Alta 8,42 

APC em São João da 
Barra 

Extremamente Alta Muito Alta 4,52 

TOTAL    12,94 

Fonte: Mott MacDonald. 

 Áreas de Preservação Permanente (APP) 

As Áreas de Proteção Permanente, segundo a Lei 12.651/2012, são áreas protegidas, cobertas ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, além de facilitar um fluxo gênico entre a flora e a fauna, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

Para o mapeamento das APPs que poderão sofrer intervenção pelas alternativas locacionais estudadas 

foi adotada a faixa de servidão com 20 m de largura, e então mapeadas através de bases de dados e 

imagens de satélite. As classes de APP identificadas foram: 

• APP com 30 m para cursos d’água com largura menor que 10 m (Figura 5.41); 

• APP com 50 m para cursos d’água com largura entre 10 e 50 m;  

• APP com 100 m para cursos d’água com largura entre 50 e 200 m; 

• Restingas (Figura 5.42). 
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Figura 5.41: APP descaracterizada na margem 
direita de canal e destacando a mata na 
margem esquerda, localizado no município de 
Campos dos Goytacazes - RJ.  

Figura 5.42: Classe de APP de restinga 
localizada no município de São João da Barra - 
RJ. 

  

Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

As demais classes de APP não foram consideradas, uma vez que um levantamento preliminar não 

identificou tais classes na área de estudo. Com isso, observou-se que o valor médio de Área de 

Preservação Permanente que será interceptada é de 11,10 hectares, onde a maior fração desse 

montante é de APP de restinga (Figura 5.43). 
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Figura 5.43: Áreas de Preservação Permanente interceptadas pelas alternativas locacionais 
estudadas. 

 
Fonte: INEA, 2018. 
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Analisando a interferência de cada alternativa locacional separadamente em Áreas de Preservação 

Permanente, observou-se que a alternativa locacional 1 intercepta a maior extensão de APP, 

totalizando 11,94 hectares de área e sendo, portanto, a menos favorável ao fator avaliado. Por outro 

lado, a alternativa locacional 2 intercepta a menor extensão de APP, totalizando 7,73 hectares de área 

e sendo considerada a mais favorável ao fator avaliado (Quadro 5.21). Em todas as alternativas 

estudadas a maior intervenção acontecerá em APPs de restinga, enquanto nas APPs de cursos de 

água a intervenção acontecerá em uma extensão menor. 

Quadro 5.21: Áreas de Preservação Permanente interceptadas pelas alternativas locacionais 
estudadas (em hectare). 

ALTERNATIVA CLASSES DE APP ÁREA INTERCEPTADA (ha) 

Alternativa 1 APP de Cursos de água 5,61 

 APP de Restinga 6,33 

 TOTAL 11,94 

Alternativa 2 APP de Cursos de água 1.8 

 APP de Restinga 1.83 

 TOTAL 7,73 

Alternativa 3 APP de Cursos de água 5,66 

 APP de Restinga 5,78 

 TOTAL 11,44 

Fonte: Mott MacDonald 

 Áreas de Fauna Terrestre Endêmica e/ou Ameaçada 

A região interceptada pelas três alternativas estudadas encontra-se bastante descaracterizada e sob 

forte pressão antrópica, sugerindo que a fauna terrestre endêmica e ameaçada local esteja presente 

apenas em pequenos fragmentos de vegetação nativa e Unidades de Conservação. Complementando 

esse cenário, sabe-se que o conhecimento científico sobre a fauna de vertebrados na região é pequeno 

(Peracchi & Nogueira, 2010), mesmo sendo uma zona de grande importância biogeográfica, uma vez 

que muitas espécies de vertebrados encontram seus limites de distribuição geográfica nessa região, 

graças a similaridades entre as matas de baixada capixaba e fluminense (Bencke et al., 2006; Peracchi 

& Nogueira, 2010). 

Para a análise desse aspecto assumiu-se que as espécies da fauna terrestre ameaçadas de extinção 

e endêmicas de regiões que poderão ser interceptadas pelas alternativas estudadas estão confinadas 

a áreas de vegetação nativa e áreas de restinga (Figura 5.44), uma vez que se trata de uma 

fitofisionomia com características intrínsecas, menos úmida e menos florestada, diferente das matas 

da região. Para o cálculo desse aspecto não foi considerado as Zonas de Amortecimento das Unidades 

de Conservação, uma vez que estas áreas tem a finalidade de filtrar os impactos, mas não 

necessariamente encontram-se preservadas e com cobertura vegetal nativa. Com isso, optou-se por 

excluir o fator Unidade de Conservação, visto que nenhuma alternativa intercepta diretamente este 

aspecto. 
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Figura 5.44: Ameivula littoralis, espécie de lagarto endêmica e ameaçada das áreas de restinga 
encontradas ao longo das alternativas locacionais estudadas. 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

O valor médio de Áreas de Fauna Terrestre Endêmica e/ou Ameaçada é o mesmo valor para as Áreas 

com Vegetação Nativa que serão interceptadas, ou seja, 6,07 hectares (Figura 5.44). E, 

consequentemente, dentre as alternativas locacionais estudadas, a que possui maior intervenção em 

Áreas de Fauna Terrestre Endêmica e/ou Ameaçada é a alternativa 1 (menos favorável), enquanto a 

alternativa 2 apresenta a menor intervenção nesse aspecto (mais favorável) (Ver Quadro 5.16). 

 Áreas Úmidas - Fauna 

O Ministério do Meio Ambiente, por meio da Recomendação CNZU (Comitê Nacional de Zonas Úmidas) 

nº 7, de de 11 de junho de 2015, define áreas úmidas como ecossistemas na interface entre ambientes 

terrestres e aquáticos, continentais ou costeiros, naturais ou artificiais, permanente ou periodicamente 

inundados ou com solos encharcados. As águas podem ser doces, salobras ou salgadas, com 

comunidades de plantas e animais adapatados à sua dinâmica hídrica. Destaca-se que a definição de 

Áreas Úmidas tem como base a Convenção de Ramsar, tratado internacional criado no intuito de 

proteger zonas úmidas internacionais e que reconhece no Brasil 25 Sítios Ramsar. 

Embora a região de inserção das alternativas locacioanais não seja considerada um Sítio Ramsar, 

claramente determinadas áreas podem ser consideradas Úmidas, segundo a Classificação Brasileira 

(adaptado de Junk et al. 2013). A área de estudo está localizada em uma planície drenada por muitos 

rios e canais naturais e artificiais. Algumas Áreas Úmidas reconhecidas próximas a área são a região 

de contato com a lagoa do Açu, a lagoa Feia e o banhado da Boa Vista (Figura 5.45). 
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Figura 5.45: Área Úmida periodicamente inundada, registrada no município de Campos dos 
Goytacazes.  

 
Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Dentre a fauna local dependente destes ecossistemas úmidos destaca-se a família de peixes Rivulidae, 

que engloba espécies de pequeno porte que vivem em ambientes aquáticos muito rasos, parcial ou 

completamente isolados de rios e lagos, como áreas marginais de riachos ou brejos (ICMBio, 2013). 

Os peixes-das-nuvens, como são conhecidos, podem ser facilmente encontrados em ambientes 

aquáticos sazonais formados durante a estação chuvosa e secos durante a estação de estiagem. Para 

isso, possuem ovos resistentes a esta época do ano, que eclodem após as primeiras chuvas. A Portaria 

MMA n° 163, de junho de 2015lista espécies desta família como ameaçadas de extinção. Vale ressaltar 

o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Rivulídeos (ICMBio, 2013), elaborado pelo ICMBio. 

Diante do exposto, destaca-se a importância do fator Áreas Úmidas para a conservação de rivulídeos 

e muitas outras espécies dependentes deste ecossistemas, como determinadas espécies de aves 

limícolas e migratórias, que utilizam essas áreas para descanso e alimentação e, espécies de anuros 

que se reproduzem neste tipo de habitat. 

Para o cálculo das Áreas Úmidas que poderão sofrer intervenção pelas alternativas estudadas foi 

adotada a faixa de servidão com 20 m de largura, sendo 10 m para cada lado do oleoduto, e então 

estas áreas foram mapeadas através de bases de dados e imagens de satélite para posterior 

confirmação in loco. A partir do levantamento destas informações para as três alternativas locacionais 

foi possível concluir que o valor médio de Área Úmida que será interceptada é de 7,25 hectares, onde 

a maior concentração destas áreas encontra-se a sul-sudeste e oeste das alternativas (Figura 5.46). 
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Figura 5.46: Áreas Úmidas interceptadas pelas alternativas locacionais estudadas. 

 
Fonte: INEA, 2015. 
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Analisando a interferência de cada alternativa locacional separadamente em Áreas Úmidas,  

observou-se que a alternativa locacional 3 intercepta a maior extensão destas áreas, totalizando  

16,95 hectares de interferência e sendo, assim, a menos favorável ao fator avaliado. Destaca-se que 

este valor é, pelo menos, cinco vezes maior que a interferência causada pelas demais alternativas. Por 

outro lado, a alternativa locacional 2 intercepta a menor extensão de Áreas Úmidas, totalizando  

1,55 hectares de área e sendo considerada a mais favorável ao fator avaliado (Quadro 5.22). 

Quadro 5.22: Áreas Úmidas interceptadas pelas alternativas locacionais estudadas (em hectare). 

ALTERNATIVAS ÁREA INTERCEPTADA (ha) 

Alternativa 1 3,27 

Alternativa 2 1,55 

Alternativa 3 16,95 

Fonte: Mott MacDonald 

 Áreas de Fauna Aquática Dulciaquícola 

A malha hidrográfica da região de inserção das alternativas locacionais estudadas pertence a Região 

Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH - IX), definida pela Resolução nº 107 de 2013 do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro. Destaca-se que esta Região 

Hidrográfica apresenta um complexo sistema hídrico composto por rios, lagos e uma intricada rede de 

1500 km de canais artificiais, construídos para o escoamento de áreas brejosas e lagoas temporárias 

presentes na baixada dos Goytacazes e também para o saneamento da região (Figura 5.47). 

Este característico sistema de rios e canias, além de propiciar a formação de diversos ecossistemas 

dulciaquícolas como lagoas e brejos, tem grande importância ecológica para uma vasta biodiversidade 

que utiliza seus serviços para alimentação, abrigo e reprodução. Destaca-se a rica fauna de peixes de 

água doce da região que, segundo Teixeira e colaboradores (2005), apresenta riqueza de espécies 

maior que as demais unidades geográficas da mesma bacia. Além da ictiofauna local, uma rica fauna 

de répteis, anfíbios, aves e mamíferos utilizam e dependem dos rios e canais da área de estudo, dentre 

as quais destacam-se espécies ameaçadas e endêmicas da região. Diante do exposto, destaca-se a 

importância do fator Interferência com Rios e Canais para a conservação da biodiversidade local, 

preservação das matas ciliares e ecossistemas associados. 

Figura 5.47: Canal das Flechas, um dos maiores canais de drenagem da área de estudo com 
140 metros de largura, localizado no município de Campos dos Goytacazes – RJ. 

 
Fonte: Mott MacDonald 
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Para a análise do fator Interferência com Rios e Canais foi utilizada uma abordagem quantitativa, onde 

foi contabilizado o número de rios e canais que poderão ser intervencionados pelas alternativas 

locacionais estudadas. A malha hidroviária local foi mapeada através de base de dados especializada 

e imagens de satélite para posterior confirmação in loco. A partir do levantamento destas informações 

para as três alternativas locacionais foi possível concluir que o número médio de rios e canais 

intervencionados é de 18 corpos hídricos, onde a maior concentração destes encontra-se na região 

central das alternativas estudadas (Figura 5.48). 
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Figura 5.48: Região Hidrográfica interceptada pelas alternativas locacionais estudadas. 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2019. 
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Analisando a interferência de cada alternativa locacional separadamente nos rios e canais da área de 

estudo, observou-se que a alternativa locacional 3 intercepta a maior quantidade de corpos hídricos, 

totalizando 20 interceptações e sendo, assim, a menos favorável ao fator avaliado. Por outro lado, a 

alternativa locacional 2 intercepta 14 corpos hídricos e assim, é a mais favoráveis ao fator avaliado 

(Quadro 5.23). 

Quadro 5.23: Número de rios e canais interceptados pelas alternativas locacionais estudadas. 

ALTERNATIVAS Nº DE RIOS E CANAIS INTERCEPTADOS 

Alternativa 1 20 

Alternativa 2 14 

Alternativa 3 22 

Fonte: Mott MacDonald 

c) Aspectos Antrópicos 

 Aglomerados Urbanos 

Para avaliar a interferência das alternativas locacionais sobre aglomerados urbanos foram utilizadas 

imagens de satélite do Google Earth®, visitas de campo (ulho/2019) e dados oficiais do INEA de  

2018 (em formato shapefile - shp), as quais foram identificadas, quantificadas e medidas as áreas com 

esse tipo de ocupação. Como forma de apresentação, optou-se por apresentar as áreas em duas 

classificações: Áreas Interceptadas e Áreas Localizadas nas Proximidades das Alternativas. Ainda 

foram examinados os Planos Diretores Municipais (PDM), documentos que indicam as áreas 

autorizadas ao recebimento de vetores de expansão urbana. 

Conforme delimitação do INEA (2018), os traçados das três alternativas estão dispostos em território 

urbanizado apenas nos municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes. As alternativas 

1 e 2 em ambos os municípios, enquanto a Alternativa 3 em área urbana somente em São João da 

Barra. 

No território do município de São João da Barra a Alternativa 1, entre seu quilômetro 10,9 e 14,2, se 

sobrepõe a área urbanizada nas cercanias do povoado de Sabonete. Na mesma localidade, a 

Alternativa 2 tem seu traçado entre os quilômetros 11,5 e 12,4 em área considerada urbanizada. 

Nessas duas áreas predominam a paisagem típica de usos agropecuários da região, caracterizados 

pelo plantio de abacaxi e pastagens. 

O traçado da Alternativa 3 sobrepõe área urbanizada do município a partir do quilometro 11,7 do 

traçado no povoado de Sabonete, até o quilômetro, 13,5 no povoado de Cazumbá (Figura 5.49). Nessa 

localidade há um aglomerado denso de construções que configuram o centro do povoado, inclusive 

com agrupamento de ruas perpendiculares e paralelas à rodovia. 

No território de Campos dos Goytacazes as alternativas 1 e 2 estão projetadas sob área urbanizada 

(INEA 2018) que tem a rodovia RJ-216 como eixo. A Alternativa 1 entre os quilômetros 16 e  

17,3 (Figura 5.50 e 5.51), e Alternativa 2 entre os quilômetros 16 e 18 (Figura 5.52), na região do bairro 

de Mussurepe. A área considerada pelo IBGE trata-se de uma mancha que representa uma zona de 

expansão urbana do centro do município. Apesar da classificação do IBGE a paisagem ainda é 

predominantemente composta por tipologia de usos agropecuários. 

O traçado da Alternativa 3 não atravessa área urbanizada na região Mussurupê, no entanto margeia 

uma das frentes da referida mancha entre os quilômetros 17 e 19, no povoado de Barbosa  

(Campos dos Goytacazes). 
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Figura 5.49: Vista do ponto de travessia do traçado 
da Alternativa 3 sob zona urbanizada do povoado 
de Cazumbá, São João da Barrra (RJ). 

Figura 5.50: Vista do ponto de travessia do traçado 
da Alternativas 1 sob a rodovia RJ-216; localidade 
de Mussurepe, Campos dos Goytacazes (RJ). 

  
  

Figura 5.51: Área urbanizada (IBGE,215) no 
traçada da Alternativa 1, localidade de Lagoa do 
Garcia, Campos dos Goytacazes (RJ). 

Figura 5.52: Vista do ponto de travessia do traçado 
da Alternativa 2 sob a rodovia 216, Mussurepe, 
Campos dos Goytacazes (RJ). 

  
  

A Alternativa 1 tem a maior área de servidão justaposta com área  urbanizado (INEA, 2018), cerca de 

4 quilômetros de sua diretriz estão sob essa tipologia; a Alternativa 2 tem cerca de 2,5 quilômetros da 

diretriz e; a Alternativa 3 tem apenas 0,23 quilômetro de sua diretriz projetada em área urbanizada. A 

Figura 5.53 localiza as três alternativas de traçados e suas faixas de servidão em relação as áreas 

urbanizadas (INEA, 2018). 
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Figura 5.53: Áreas Urbanizadas nas Faixas de Servidão. 

 
Fonte: INEA, 2018. 
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Os Planos Diretores Municipais (PDM1) direcionam espacialmente os tipos de uso do solo. Esse 

ordenamento territorial geralmente está pautado a históricos de ocupação e possíveis desdobramentos 

no futuro. Por considerar projeções no tempo, o ordenamento espacial do município deve ser revisto 

periodicamente, conforme rege o Estatuto das Cidades. 

As faixas de servidão das três alternativas não atravessam perímetros urbanos estabelecidos nos 

PDMs dos três municípios. No entanto estão projetadas em algumas áreas com permissão para usos 

urbanos. Essa ocorrência foi identificada apenas nos PDMS de São João da Barra e Campos dos 

Goytacazes e, com a exceção de uma localidade, a espacialização dessas áreas coincidem com as 

áreas urbanizadas do IBGE. 

O PDM de São João da Barra autoriza usos urbanos controlados em uma faixa do povoado de Água 

Preta, zona não considerada pelo IBGE (2015). Trata-se da Zona de Ocupação Controlada 1 (ZOC1), 

que segundo o texto da lei, é uma área prevista para receber crescimento das ocupações sobre o seu 

território. 

Apesar da pesquisa de campo constatar que a paisagem do povoado de Água Preta é 

predominantemente rural, a proximidade com a região industrial do Porto do Açu atrai grande 

circulação. O povoado é o aglomerado de construções mais próximo a zona industrial do Porto do Açu. 

Na Figura 5.54 Água Preta está situada na ZOC1, área fronteiriça a uma das áreas destinadas no PDM 

a futuros empreendimentos industriais do porto (Figura 5.55). 

O povoado apresenta ocupação pouco densa ao redor da rodovia RJ-240 (Figura 5.56), mas a 

localidade está situada no principal acesso aos empreendimentos estabelecidos no Porto do Açu. 

Nesse trecho, como os traçados estão muito próximos, as três faixas de servidão compartilham do 

mesmo grau de influência na relação com o fator analisado. 

 
1 Plano Diretor de Quissamã Lei Complementar 02/2006; Plano Diretor de São João da Barra Lei 359/2015; Plano Diretor de 
Campos Goytacazes Lei 7.972/2008. 
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Figura 5.54: Regulação do uso do solo de São João da Barra na região dos traçados. 

 
Fonte: Plano Diretor Municipal de São João da Barra, 2015. 
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Figura 5.55: Vista para a zona industrial a partir 
do limite com a ZOC1, Água Preta, São João da 
Barra (RJ). 

Figura 5.56: Vista do povoado de Água Preta, 
travessia dos traçados sob a rodovia RJ-240, 
ZM1, São João da Barra (RJ). 

  

As áreas de usos urbanos elencadas no PDM de Campos dos Goytacazes coincidem com a 

espacialização dos áreas urbanizadas do IBGE (2015), dentre elas a mancha urbana anteriormente 

relacionada com as três faixas de servidão. A lei de zoneamento classifica essas manchas urbanas 

como parte da Área Urbanizada (AU) do município. 

Assim como figura nos dados espaciais do INEA (2018), o PDM do município de Quissamã não elenca 

nenhuma aglomeração urbana nas faixas de servidão das três alternativas. 

Como ora citado, apesar de porções dos traçados estarem sobrepostos à áreas urbanizadas, nesses 

trechos a paisagem é mais rural e menos urbana. A localização dos centros dos povoados, muitos em 

solo considerado de uso rural nos zoneamentos oficiais, podem auxiliar na avaliação desse fator, uma 

vez que são as aglomerações mais próximas das faixas de servidão. 

Na região das alternativas de traçado, apenas os centros que estão dentro da área considerada 

urbanizada (IBGE) possuem arruamentos mais densos. Os demais povoados, para além da mancha 

de urbanizada, espacialmente estão configurados como aglomerados de casas enfileiradas nas 

margens de troncos rodoviários. A Figura 5.57 localiza os centros de povoados em relação aos 

traçados. 
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Figura 5.57: Centros de povoados próximos aos traçados. 

 
Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em julho de 2019. 
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O Quadro 5.24 lista a metragem total da porção da diretriz de cada alternativa projetada sobre áreas 

urbanizadas. Foi considerada como referência o shapefile do INEA para áreas urbanizadas (2018). 

Quadro 5.24: Trecho das alternativas em Áreas Urbanizadas. 

TOTAL DE TRECHOS EM ÁREAS URBANIZADAS (ÁREA DENTRO DA FAIXA DE SERVIDÃO - 20 M) 

Alternativa 1 3.45 ha 

Alternativa 2 1.11 ha 

Alternativa 3 1.39 ha 

Fonte: Áreas Urbanas - INEA 2018. 

As projeções das diretrizes dos três traçados em solo urbano ocorrem nas áreas já citadas, o  

Quadro 5.25 lista os aglomerados urbanos atravessados. 

Quadro 5.25: Manchas Urbanizadas Atravessadas pelas Diretrizes. 

ALTERNATIVAS LOCALIDADES 

Alternativa 1 Alto da Areia e Caboio  

Alternativa 2 Água Preta, Mussurepe e São Miguel 

Alternativa 3 Cazumbá 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em julho de 2019. 

A Alternativa 1 está justaposta à maior quantidade de aglomerações não urbanas (povoados rurais), é 

a situação observada nas localidades de Alto da Areia E Caboio, todos na zona rural de Campos dos 

Goytacazes. A Alternativa 2, apesar da proximidades com alguns centros (Água Preta, Mussurepe e 

São Miguel), não se posiciona criticamente em relação à disposição das principais aglomerações. A 

Alternativa 3 está disposta sob o centro do povoado de Cazumbá-Campos. 

Portanto, entende-se que a Alternativa 2 é a mais favorável na avaliação desse fator, pois a diretriz não 

está sobreposta criticamente a centros de povoados. Ante o mesmo critério, a Alternativa 3 seria a 

intermediária, e a Alternativa 1 a menos favorável. 

 Edificações na Faixa de Servidão (Número Estimado) 

As edificações identificadas nos corredores de servidão das três alternativas são caracterizadas, 

quando residências, por construções em alvenaria, a maior parte localizadas em povoados rurais. Ao 

todo foram identificadas 51 construções nas três faixas de servidão, a Alternativa 1 é a que influencia 

a maior quantidade de edificações (Quadro 5.26). 

Quadro 5.26: Quantidade Estimada de construções na Servidão. 

ALTERNATIVAS CONSTRUÇÕES 

ALTERNATIVA 1 38 

ALTERNATIVA 2 0 

ALTERNATIVA 3 13 

TOTAL 51 

Fonte: Levantamento de campo da Mott MacDonald em julho de 2019. 

Foram consideradas na avaliação desse fator as construções situadas dentro das faixas de servidão e 

aquelas que estão muito próximas destas faixas. É o caso da Escola Municipal Sérgio Viana Barroso, 

situada no povoado de Caboio, em Campos dos Goytacazes. A faixa de servidão da Alternativa 1 

atravessa a propriedade ocupada pela escola, apesar de estar distante 6 metros da construção  

(Figura 5.58). 
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No povoado de Cazumbá, em Campos dos Goytacazes, há outra construção com grau de sensibilidade 

diferente do vislumbrado pela interferência das faixas de servidão em residências, um posto de gasolina 

(Alternativa 3). 

A faixa da Alternativa 3 atravessa o centro do povoado de Cazumbá, se justapondo a quatro 

construções, três casas e o estabelecimento comercial citado (Figuras 5.59 e 5.60). 

Figura 5.58: Localização da EM Sérgio Viana 
Barroso (Alternativa 1 - km 31), Caboio - 
Campos dos Goytacazes (RJ). 

Figura 5.59: Ao fundo construção afetada pela 
faixa de servidão da Alternativa 3 (km 13,3), 
Cazumbá - Campos dos Goytacazes (RJ). 

  
  

Figura 5.60: Casas e posto de gasolina situados na faixa de servidão da Alternativa 3 (km 13,2), 
Cazumbá - Campos dos Goytacazes (RJ). 

 
 

Na faixa de servidão da Alternativa 2 não foram identificadas construções com grau de sensibilidade 

diferenciado. A Figura 5.61 dispõe as edificações identificadas na faixa de servidão das três 

alternativas. 
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Figura 5.61: Localização das edificações na faixa de servidão das alternativas. 

 
Fonte: INEA, 2018 e levantamento de campo da Mott MacDonald em julho de 2019. 
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A faixa de servidão que abriga a menor quantidade de edificações reduz o custo com indenizações, 

além de minimizar o número de possíveis litígios. Sendo assim, a Alternativa 2 é a mais favorável, na 

sequência decrescente as alternativas 3 e 1, essas duas últimas ainda afetam edificações com 

sensibilidades diferencias (não residências). 

 Comunidades Tradicionais: Terras Indígenas, Comunidades Remanescentes de Quilombos, 

Assentamentos e Pescadores Artesanais de Águas Interiores 

Para esse fator foram consultados dados dos sites da Fundação Nacional do Índio (Funai), do INCRA, 

da Fundação Cultural Palmares (FCP), de pesquisa a artigos acadêmicos e visitas de campo realizadas 

em julho de 2019. A partir das informações disponíveis nos sites oficiais, não foi possível verificar 

existência de terras indígenas ou populações quilombolas interceptadas pelas faixas de servidão das 

alternativas estudadas. 

✓ Comunidades Quilombolas 

Especificamente sobre as comunidades quilombolas, no município de Campos dos Goytacazes existem 

comunidades homologadas, mas situam-se distantes dos traçados propostos2. O mesmo ocorre em 

Quissamã, que abriga a comunidade quilombola Machadinha, a mais próxima das faixas de servidão 

das alternativas de traçado do empreendimento proposto, a qual localiza-se a 29,5 km da Alternativa 3. 

A Figura 5.62 localiza as comunidades quilombolas presentes nos municípios atravessados pelos 

traçados. 

 
2 Ressalta-se que nem todas as comunidades quilombolas disponíveis no site da FCP possuem georreferenciamento disponível. 
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Figura 5.62: Comunidades Quilombolas Homologadas nos municípios Atravessados pelos 
Traçados. 

 
Fonte: FCP, julho 2019. 
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✓ Projetos de Assentamento 

Apesar das faixas estarem dispostas sobre solo com usos rurais, e abrigar pequenos agricultores, há 

apenas um projeto de assentamento (PA) diretamente afetado por um dos traçados. O território do PA 

Ilha Grande é atravessado pela faixa de servidão da Alternativa 3, entre os quilômetros 16 e 18,5 da 

diretriz do empreendimento (Figura 5.63). O PA Ilha Grande foi criado no ano de 2001, em 2017 havia 

55 famílias assentadas, e está localizado no município de Campos dos Goytacazes. 
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Figura 5.63: Projetos de Assentamentos Rurais nas Proximidades do Traçados. 

 
Fonte: INCRA, julho de 2019. 

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

77 

✓ Pescadores Artesanais 

A pesca artesanal é uma atividade importante para a subsistência de parte da população dos três 

municípios, em especial a pesca em mar com barcos pesqueiros. Um dos importantes terminais 

pesqueiros da região está localizado na região do Farol de São Tomé, litoral de Campos dos Goytac 

azes. 

O terminal está localizado no Canal Andressa, próximo à desembocadura desse no Canal das Flexas 

(Furado). A localidade abriga fábrica de gelo, atracadouro e comporta, a qual controla o fluxo das águas 

(Figuras 5.64 e 5.65). 

Figura 5.64: Comporta no Canal Andressa, 
próximo a confluência com o Canal das Flexas, 
Farol de São Tomé - Campos dos Goytacazes 
(RJ). 

Figura 5.65: Terminal pesqueiro no Canal 
Andressa, ao fundo rota para o mar via Canal 
das Flexas - Campos dos Goytacazes (RJ). 

  

A rota de circulação das embarcações de pesca entre o terminal e o mar é efetuado pelo Canal das 

Flexas (Furado), na Barra do Furado (Figura 5.66). O assoreamento dessa rota é um dificultador ao 

desenvolvimento da atividade pesqueira. Há uma barragem com comportas (Figura 5.67), a qual 

controla o nível do Canal das Flexas tentando amenizar o problema, mas não é eficaz. Recentemente 

uma draga tem atuado permanentemente na Barra do Furado3, uma tentativa da prefeitura de Campos 

dos Goytacazes de pôr fim a questão do assoreamento da barra do canal. 

 
3 Notícia divulgada por vários periódicos digitais da região, inclusive pelo site da prefeitura de Campos dos Goytacazes no 
seguinte link: https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=50854, notícia de 15/02/19. 

https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=50854
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Figura 5.66: Canal das Flexas, ao fundo vista 
para a Barra do Furado, Barra do Furado - 
Campos dos Goytacazes  (RJ). 

Figura 5.67: Barragem no Canal das Flexas, a 
montante da rota de circulação do terminal 
pesqueiro, localidade de Pau Grande - Campos 
dos Goytacazes (RJ). 

  
  

As três alternativas de traçado atravessam o Canal da Flexas. As alternativas 1 e 2 atravessam o canal 

à montante da barragem nele estabelecida, a Alternativa 3 à jusante dessa estrutura. A travessia da 

Alternativa 3 também ocorre à jusante da confluência do Canal Andressa com o das Flexas, na rota 

entre o terminal pesqueiro e o mar (Figura 5.68). 

O destaque em azul na figura representa a zona limitada pela barragem no Canal das Flexas, a 

barragem do Terminal Pesqueiro (Canal Andressa) e a Barra do Furado, visualizado na Figura 5.68. 
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Figura 5.68: Área de Importância ao Desenvolvimento da Atividade da Pesca Artesanal.  

 
Fonte: levantamento de campo da Mott MacDonald em julho de 2019. 
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Alternativa 2 é a mais favorável, já que não foi identificada nenhuma interferência em alguma tipologia 

reconhecida de comunidade tradicional. A Alternativa 1 também não interfere em territórios de 

comunidades tradicionais reconhecidas, no entanto atravessa grande número de pequenas 

propriedades rurais nas margens da rodovia RJ-196, uma estrutura fundiária que abriga geralmente 

produtores com maior vulnerabilidade social. A Alternativa 3 está projetada sobre uma zona muito 

sensível ao desenvolvimento da pesca artesanal, podendo ser mais um vetor para intensificar o 

assoreamento do canal pelas marés, além de atravessar área de um projeto de assentamento rural, 

com essas considerações é a menos favorável. 

 Uso e Ocupação do Solo 

As áreas de uso e ocupação do solo, passíveis de serem interceptadas pela faixa de servidão das 

alternativas avaliadas foram identificadas a partir das imagens de satélite e disponibilizadas pelo INEA 

(2018). Para esta avaliação, foi considerada a largura da faixa de servidão de 20 metros. A pesquisa 

de campo acrescentou detalhes sobre os tipos de culturas e práticas utilizadas. 

Todas as faixas de servidão sobrepõem quase que exclusivamente solo ocupado por usos rurais; 

atividades com foco na pecuária e agricultura. As exceções ocorrem nos trechos de travessia dos 

traçados em rodovias, vias vicinais, ferrovias, áreas urbanizadas e corpos hídricos. 

As áreas densamente ocupadas constituem um tipo de uso com elevado grau de incompatibilidade com 

o tipo de empreendimento estudado. Na faixa de servidão não é tolerada a presença de construção, o 

que aplicada em uma área densamente ocupada por moradias acarreta na alteração do cotidianos de 

muitas pessoas. 

Sob essa perspectiva dentre os três traçados a Alternativa 3 é a mais sensível, pois atravessa a área 

central do bairro Cazumbá, conforme verificado nos fatores “Aglomerados Urbanos e Edificações na 

Faixa de Servidão”. As outras duas alternativas de traçado, como verificado, sob a perspectiva formal 

de uma análise territorial, atravessam áreas consideradas urbanizadas, mas que de fato acomodam 

usos rurais. 

A faixa de servidão da Alternativa 1 possui a maior área dentre as três, seguida pela Alternativa 2 e 3, 

que ocupa a menor dimensão. O Quadro 5.27 lista a dimensão das áreas por tipo de uso do solo em 

cada uma das faixas de servidão. 

A área ocupada por pastagens é predominante nas três alternativas, sendo proporcionalmente maior 

na Alternativa 2, 89%da área da faixa de servidão, 88% na Alternativa 1 e 87% na Alternativa 3. A 

Figura 5.69 situa ao longo das servidões os tipos de uso do solo. 

Quadro 5.27: Áreas dos Tipos de Uso do Solo nas Servidões. 

CLASSE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

 ha. ha.  ha.  

Restinga 6,36 4,69 5,77 

Área Antrópica não Agropastoril 3,45 1,11 1,38 

Água 0,82 0,63 1,35 

Área Natural não Florestada 0,66 0,91 0,29 

Silvicultura 0,23 0,30 0,24 

Área Antrópica Agropastoril 87,96 81,21 65,39 

Área Florestada - 0 0,48 

TOTAL 99,48 88,87 74,9 

Fonte: INEA, 2018. 
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Figura 5.69: Tipos de Usos do Solo nas Faixas de Servidão. 

 
Fonte: INEA, 2018. 
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Dentro da tipologia “solo antrópico de uso agropastoril", é mais comum as paisagens caracterizadas 

por pasto. No entanto, há propriedades rurais com lavouras temporárias, sobretudo na Alternativa 2, 

caracterizadas pelas roças de subsistência e plantações comerciais de abacaxi (Figuras 5.70 e 5.71), 

geralmente em propriedades de pequeno porte. As culturas temporárias também são difundidas nas 

outras faixas de servidão, no entanto em menor proporção, reflexo das particularidades de cada terreno. 

A faixa da Alternativa 3, por exemplo, contém muitos terrenos alagadiços, condição que limita a prática 

da agricultura. 

Nas faixas de servidão das 3 alternativas a segunda cobertura de solo mais comum é a restinga 

(Figuras 5.72 e 5.73). 

Figura 5.70: Vista para o quilômetro 33,5 da 
Alternativa 3, área de pastagens em solo 
encharcado, Farol de São Tomé - Campos dos 
Goytacazes. 

Figura 5.71: Vista para o quilômetro 12,13 da 
Alternativa 1 (cultura de abacaxi), Campo de 
Areia - Campos dos Goytacazes. 

  
  

Figura 5.72: Vista para o quilômetro 33 da 
Alternativa 3, vegetação de alagadiços de 
restinga, Farol de São Tomé - Campos dos 
Goytacazes. 

Figura 5.73: Vista para o quilômetro 5,5 das 
três alternativas, área campestre, distrito 
industrial- São João da Barra (RJ). 
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Os planos diretores devem ser considerados para a análise do fator, eles são instrumentos que podem 

indicar possíveis transformações na forma de uso do solo. As leis de zoneamento do território municipal 

limita os tipos de uso geograficamente, possibilitando identificar a política de ordenamento do território 

sobreposto pelas faixas de servidão das alternativas de traçado. 

No município de São João da Barra, as três alternativas estão justapostas a quatro tipos de zonas de 

uso do território delimitadas no PDM, a saber: 

• Zona de Desenvolvimento Econômico - ZDE é composta pelo Setor Especial do Distrito Industrial 

de São João da Barra (SEDISJB), pelo Setor Especial Porto de Açu (SEPA) e pelo Setor Especial 

de Interesse Portuário, denominado Área Especial de Interesse Portuário (AEIP). 

• Zona de Ocupação Controlada 1 (ZOC1): zonas onde predomina solo de propriedade pública, por 

isso são destinadas a implantação de equipamentos públicos de apoio a ocupação; 

• Zona de Ocupação Controlada 2 (ZOC2): zona que por suas características especificas, demanda 

políticas de intervenção diferenciadas, por ser composta por grandes áreas desocupadas, e, ainda, 

desprovida de infraestrutura urbana, abastecimento de água e coleta de lixo. 

• Zona Mista 1 (ZM1): áreas de transformação urbana acelerada, com predominância do uso misto 

(residencial e não-residencial), com infraestrutura de saneamento básico, coleta de lixo e rede de 

abastecimento de água parcial, tratam-se das áreas que circundam as rodovias RJ-240 e SB-48 nas 

localidades de Água Preta, Sabonete e Cazumbá. 

No território de Campos dos Goytacazes os traçados se justapõem às áreas com três tipos de 

classificação, segundo o Macrozoneamento do PDM do município (Figura 5.74): 

• Área Rural de Planície (ARP): tipificada pelos usos agropecuários e exploração de beneficiamento 

de argila; 

• Área Urbana (AU): mancha urbana geograficamente similar a delimitada pelo INEA (2018); 

• Áreas com Potencial para Atividades Produtivas (APAP): abrange áreas de eixos rodoviários com 

expectativa de recebimento de investimentos em atividades produtivas, ou mesmo de projetos de 

criação ou expansão de infraestrutura para escoamento. 

A análise do PDM de Campos dos Goytacazes não apresenta novas manchas urbanas na relação com 

as informações do INEA (2018), todavia sinaliza para possíveis vetores de expansão de ocupações 

urbanas nas APAP. 

A faixa de servidão da Alternativa 1 interage espacialmente com a rodovia RJ-196, que figura dentre 

as APAP, em vários pontos desde o povoado de Alto da Areia até o povoado de Pau Grande no 

município. A faixa de servidão da Alternativa 2 interage apenas uma vez com a rodovia, próximo ao 

ponto de travessia da rodovia sobre o Canal das Flexas (Furado). A Alternativa 3 interage 

territorialmente com APAP no ponto de travessia da rodovia RJ-216, próximo ao povoado de Santo 

Amaro de Campos, e na região que abrange o terminal pesqueiro próximo ao Canal das Flexas. Na 

figura estão detalhadas as três áreas do zoneamento do PDM de Campos sobrepostas pelas 

alternativas de traçado. 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

84 

Figura 5.74: Macrozoneamento do uso do solo de Campos dos Goytacazes na região dos 
traçados. 

 
Fonte: PDM de Campos dos Goytacazes, Lei 7.972/2008. 
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No território do município de Quissamã, os traçados estão sobreposto às seguintes zonas: Zona Rural 

(ZR) e a Zona Especial de Negócios 4 (ZEN-4); que segundo o PDM é uma faixa ao redor da rodovia 

RJ-196 na altura da Estação Barra do Furado (Petrobras). A ZEN-4 é destina a uso exclusivo de apoio 

e logística a produção da Bacia de Campos. 

Os levantamentos realizados para a análise desse fator indicam que os tipos de usos do solo praticados 

não aplicam restrições as 3 faixas. No entanto, se considerada como inoportuna a travessia em áreas 

urbanizadas, a Alternativa 1 seria a menos favorável, pelo ponto de vista dos ordenamentos oficiais de 

uso do solo, que também são incorporados nas leituras do INEA. Todavia, o fator Edificações na Faixa 

de Servidão indicam que apesar de acomodar a menor área urbana justaposta pela faixa de servidão, 

na Alternativa 3 essa travessia é crítica. Sendo assim, avalia-se que a Alternativa 2 é a mais favorável, 

em seguida da Alternativa 1 e conseguinte a 3. 

 Patrimônio Arqueológico 

Durante a realização do levantamento bibliográfico específico, buscou-se a identificação de sítios 

arqueológicos no cadastro informatizado (Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA) do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

De acordo com o CNSA, até julho de 2019, foram identificados 35 sítios arqueológicos nos municípios 

atravessados pelas três alternativas. O município de Campos dos Goytacazes contém 26 sítios, São 

João da Barra 2 e Quissamã 7. No entanto, nenhum desse sítios está localizado em área das faixas de 

servidão das alternativas de traçado. Há dois sítios próximos às  faixas de servidão:  um sítio próximo 

ao ponto inicial do traçado (denominado Sítio São João da Barra I), a 120 m das alternativas 1 e 3, e 

230 metros da diretriz da Alternativa 2; outro sítio próximo 56 metros do ponto final do traçado da 

Alternativa 2 (denominado Sítio São Miguel do Furado), 293 metros da Alternativa 1 e 675 metros da 

Alternativa 3. 

Cabe ressaltar que alguns sítios podem não constar na listagem apresentada, pois a região vem sendo 

alvo de pesquisas constantes. 

O Quadro 5.28, a seguir, apresenta a relação de sítios arqueológicos identificados na região das 

alternativas de traçado avaliadas, constando o município de sua localização. A Figura 5.75 situa os  

35 sítios e as três faixas de servidão. 

Quadro 5.28: Sítios Arqueológicos nos municípios atravessados pelas alternativas. 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS MUNICÍPIO ESTADO 

Vila da Rainha Campos dos Goytacazes RJ 

Campos dos Goytacazes 6 Campos dos Goytacazes RJ 

Campos dos Goytacazes 1 Campos dos Goytacazes RJ 

Campos dos Goytacazes 5 Campos dos Goytacazes RJ 

Campos dos Goytacazes 2 Campos dos Goytacazes RJ 

Campos dos Goytacazes 4 Campos dos Goytacazes RJ 

Campos dos Goytacazes 3 Campos dos Goytacazes RJ 

Travessão Campos dos Goytacazes RJ 

Curral Velho Campos dos Goytacazes RJ 

Morobá Campos dos Goytacazes RJ 

Sambaqui do Rio Preto Campos dos Goytacazes RJ 

Usina Santa Cruz Campos dos Goytacazes RJ 

Sítio do Caju Campos dos Goytacazes RJ 

São Marcos Campos dos Goytacazes RJ 

Sítio da Cancela Campos dos Goytacazes RJ 
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SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS MUNICÍPIO ESTADO 

Pedra Negra Campos dos Goytacazes RJ 

Sítio da Serra Campos dos Goytacazes RJ 

Doze Irmãos Campos dos Goytacazes RJ 

Fazenda Santa Rita Campos dos Goytacazes RJ 

Sítio Histórico Fazenda São José Campos dos Goytacazes RJ 

Sítio Torre 61 Campos dos Goytacazes RJ 

Sítio Arqueologico do KM 101 Campos dos Goytacazes RJ 

Lannes Campos dos Goytacazes RJ 

Sítio das Marrecas Campos dos Goytacazes RJ 

Sambaqui da Boa Vista Campos dos Goytacazes RJ 

Sítio Fazenda Saco Campos dos Goytacazes RJ 

Sambaqui da Lagoa dos Jacarés São João da Barra RJ 

São João da Barra I São João da Barra RJ 

Fazenda Machadinha Quissamã RJ 

Sítio Rio do Meio Quissamã RJ 

Sítio Sacarrao Quissamã RJ 

Gascab Quissamã RJ 

Sao Miguel do Furado Quissamã RJ 

Fazenda Mandiquera Quissamã RJ 

Canto de Santo Antônio Quissamã RJ 

Fonte: Consulta ao site do IPHAN em julho de 2019. 
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Figura 5.75: Sítios Arqueológicos nos Municípios dos Traçados. 

 
Fonte: Consulta ao site do IPHAN em julho de 2019. 
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Avalia-se que a Alternativa 2 tem o traçado mais favorável, pois mantêm a menor proximidade ao Sítio 

São João da Barra I. As demais alternativas seguem com grau de favorabilidade igual, pois possuem o 

mesmo traçado no trecho próximo ao sítio. A proximidade das alternativas em relação ao Sítio São 

Miguel do Furado não foi considerada para a avaliação do fator, uma vez que o sítio está localizado ao 

lado de área construída (Estação Ponto Zero - Petrobras) que receberia o ponto final da Alternativa 2, 

portanto sem possibilidade de acréscimo de risco ocasionado pelos traçados das alternativas em 

estudo. 

 Patrimônio Cultural 

Conforme dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Instituto Estadual 

do Patrimônio Cultural (INEPAC-RJ), foram listados os bens tombados nos municípios atravessados 

pelas três alternativas no estado do Rio de Janeiro. O Quadro 5.29 apresenta os bens tombados nas 

esferas federal e estadual identificados nos municípios atravessados pelas alternativas. 

Quadro 5.29: Patrimônio Cultural nos municípios atravessados pelas três alternativas. 

BENS TOMBADOS ESFERA MUNICÍPIO 

Cemitério Municipal de S. João da Barra 
Bens em fase de instrução 
de Tombamento 

São João da Barra 

Instituto Presídio do Norte do Estado 
Bens em fase de instrução 
de Tombamento 

Campos dos Goytacazes 

Edificação Palacete Finazinha Queiroz 
Bens em fase de instrução 
de Tombamento 

Campos dos Goytacazes 

Edificação Prédio do Mercado Municipal de 
Campos dos Goytacazes 

Bens em fase de instrução 
de Tombamento 

Campos dos Goytacazes 

Igreja Nossa Senhora da Lapa 
Bens em fase de instrução 
de Tombamento 

Campos dos Goytacazes 

Mosteiro de São Bento 
Bens em fase de instrução 
de Tombamento 

Campos dos Goytacazes 

Foz do Rio Paraíba do Sul Bens Tombados Estaduais São João da Barra 

Antigo Grupo Escolar (Centro Cultural 
Carlos Martins) 

Bens Tombados Estaduais São João da Barra 

Imóvel onde funcionou o Grupo Escolar 
Alberto Torres 

Bens Tombados Estaduais São João da Barra 

Litoral Fluminense: Foz do Rio Paraíba do 
Sul 2 

Bens Tombados Estaduais São João da Barra 

Litoral Fluminense: Foz do Rio Paraíba do 
Sul 1 

Bens Tombados Estaduais São João da Barra 

Solar do Visconde de Araruama Bens Tombados Estaduais Campos dos Goytacazes 

Hotel Amazonas (Antiga casa do Barão de 
Pirapitinga) 

Bens Tombados Estaduais Campos dos Goytacazes 

Lira de Apolo Bens Tombados Estaduais Campos dos Goytacazes 

Hotel Gaspar Bens Tombados Estaduais Campos dos Goytacazes 

Colégio Estadual Nilo Peçanha Bens Tombados Estaduais Campos dos Goytacazes 

Canal Campos Macaé Bens Tombados Estaduais Campos dos Goytacazes 

Coreto na Praça Barão do Rio Branco Bens Tombados Estaduais Campos dos Goytacazes 

Liceu de Humanidades (Antigo solar do 
Barão da Lagoa Dourada) 

Bens Tombados Estaduais Campos dos Goytacazes 
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BENS TOMBADOS ESFERA MUNICÍPIO 

Fazenda Machadinha Bens Tombados Estaduais Quissamã 

Fazenda Mato de Pipa Bens Tombados Estaduais Quissamã 

Estação de Vila Nova de Campos (Antigo 
morro do Coco) 

Bens Tombados Federais Campos dos Goytacazes 

Casa de Câmara e Cadeia Bens Tombados Federais São João da Barra 

Solar dos Airizes Bens Tombados Federais Campos dos Goytacazes 

Solar do Visconde Bens Tombados Federais Campos dos Goytacazes 

Solar da Baronesa de Muriaé Bens Tombados Federais Campos dos Goytacazes 

Capela de Nossa Senhora do Rosário do 
Engenho do Visconde 

Bens Tombados Federais Campos dos Goytacazes 

Solar e Capela do Engenho do Colégio e 
Capela 

Bens Tombados Federais Campos dos Goytacazes 

Estação Ferroviária de Santo Eduardo Bens Valorados Campos dos Goytacazes 

Estaçao Ferroviária de Santa Maria Bens Valorados Campos dos Goytacazes 

Estação Ferroviária de Dores do Macabu Bens Valorados Campos dos Goytacazes 

Fonte: Consulta em julho de 2019 ao site do IPHAN e Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). 

Nenhum dos tombados, em instrução de tombamento ou bens valorados estão localizados nas faixas 

de servidão projetadas pelas alternativas. O Mosteiro de São Bento (Figura 5.76), localizado na região 

rural de Campos dos Goytacazes é o mais próximo das faixas projetadas, cera de 800 m da Alternativa 

2, e pouco mais de 2 km das alternativas 1 e 3. 

Figura 5.76: Mosteiro de São Bento, atualmente passa por obras de restauro, Mussurepe - 
Campos dos Goytacazes. 

 

A Figura 5.77 localiza os bens culturais nos municípios atravessados pelos traçados das três 

alternativas. 
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Figura 5.77: Patrimônios Culturais nos Municípios. 

 
Fonte: Consulta em julho de 2019 ao site do IPHAN e Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). 
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• Para escalonar o grau de favorabilidade foi considerada a distância das alternativas com o bem 

• Mosteiro de São Bento, localizado em Campos dos Goytacazes, o mais próximo das alternativas. 

• O traçado da Alternativa 3 é o mais favorável por estra mais distante do mosteiro  

(cerca de 2.500 metros), seguido pela Alternativa 1 (cerca de 2.400 metros), o menos favorável a 

Alternativa 2 (850 metros). 

 Projetos de Infraestrutura Governamentais e Privados 

A implantação do Porto do Açu e demais projetos portuários localizados entre as capitais do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo reacende a discussão sobre projetos ferroviários na região. Os governos dos 

dois estados pleiteiam investimentos federais para a construção da EF-118 (Ferrovia Rio-Vitória). A 

proposta de traçado para ferrovia (Figura 5.78), se efetivada, poderá influenciar a servidão da 

Alternativa 1. 
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Figura 5.78: Proposta de traçado da EF-118. 

 
Fonte: Organização Espírito Santo em Ação (Movimento Empresarial do Espirito Santo). 
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Existe um projeto rodoviário com interface com as faixas de servidão nas três alternativas. A construção 

da rodovia RJ-244, a via está prevista em um de pacote concessões que deve ser anunciado pelo 

governo do estado do Rio de Janeiro. O percurso da RJ-244 deverá ter uma extensão de  

45 quilômetros, aproximadamente. Sua função será promover a ligação entre a BR-101 e a RJ-240 em 

São Joao da Barra, próximo à entrada do Porto do Açu. 

As faixas de servidão das três alternativas podem estar justapostas próximo à travessia dos traçados 

sobre a RJ-240 (Figura 5.79), cabe salientar que a rodovia não possui traçado oficialmente definido. 
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Figura 5.79: Traçado Provável da RJ-244. 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2019. 
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A rota projetada para a rodovia RJ-244 representa o eixo do corredor logístico do Complexo do Porto 

do Açu. Nessa rota estão projetadas estruturas complementares as atividades industriais desenvolvidas 

na área do Porto do Açu. 

O traçado projetado para a rodovia RJ-244 é o empreendimento mais próximo as faixas das três 

alternativas ora avaliadas, essa proximidade será utilizada como critério para mensurar a 

favorabilidade. Sendo assim, conforme visualizado na Figura 5.80, a Alternativa 2 é a mais favorável, 

seguida pelas alternativas 3 e 1, respectivamente. 

 Paisagem 

Para a avaliação desse fator é considerado o conceito de paisagem geográfica, o qual é amplamente 

difundido, e que aqui será abordado de forma genérica. A paisagem geográfica é o resultado das 

alterações realizadas na paisagem natural ao longo do tempo pela ação humana.  É o estrato concreto, 

perceptível pelos sentidos humanos, de um dado recorte do espaço geográfico em um momento. 

Naturalmente, a concretude inerente à natureza da paisagem geográfica é reflexo de relações sociais 

que se materializam no espaço4. 

No que concerne essa análise, as paisagens geográficas consideradas estão restritas ao espaço 

delimitado pelas quatro faixas de servidão. Partimos do pressuposto que não há vestígios de paisagens 

naturais dentro das faixas de servidões. Isso se justifica pelo entendimento de que, por ser tratar de 

uma região com um longo período histórico de ocupação, não há espaços poupados da ação humana, 

seja diretamente ou por reflexo dessa. 

A paisagem aqui analisada está debruçada no conjunto de formas representadas pelos demais fatores 

antrópicos já elencados nesse estudo. A conjunção deles permite a percepção de paisagem geográfica 

que interessa a essa avaliação 5. Entende-se que a interferência estética simplesmente seria uma 

interferência a cultura que tem como objeto o cênico. Nesse caso, essa ideia está contemplada nessa 

análise quando conjugada a avaliação desse fator à avaliação do fator ambiental Patrimônio Cultural. 

O Quadro 5.30 lista os fatores antrópicos avaliados e aplica pesos a favorabilidade classificada para 

cada um deles ao longo desse estudo. Peso 3 para a Alternativa que apresentou melhor favorabilidade 

naquele fator; peso 2 para a segunda e; peso 1 para a menos favorável. 

Quadro 5.30: Avaliação da Relação dos Fatores Antrópicos. 

FATORES ANTRÓPICOS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 

Aglomerados Urbanos 1 3 2 

Edificações na Servidão 1 3 2 

Comunidades Tradicionais 2 3 1 

Uso e Ocupação do Solo 2 3 1 

Patrimônio Arqueológico 2 3 2 

Patrimônio Cultural 2 1 3 

Projetos de Infraestrutura 1 3 2 

Abertura de Acessos 2 3 1 

TOTAL 14 24 17 

 
4 Maximiano (2004) define paisagem de maneira similar, chega a conclusão a partir da leitura de autores de “diversas áreas de 
conhecimento”, inclusive Carl Sauer. O geógrafo estadunidense foi integrante da Escola de Berkeley, grupo de pensadores que 
introduziu pioneiramente fatores antrópicos (culturais) como foco das análises geográficas sobre paisagem. O debate sobre 
paisagem não foi encerrado com Sauer, assim como qualquer conceito ainda recebe influência de diversas correntes de 
pensamento. 
5 Sobre a conjunção dos elementos que compõem a paisagem Bertrand escreveu: A paisagem não é a simples adição de 
elementos geográficos disparatados. É uma determinada porção do espaço, resultado da combinação dinâmica, portanto 
instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um 
conjunto único e indissociável, em perpétua evolução (1971). 
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Considerando o método proposto e aplicado no quadro acima, a Alternativa 2 figura como a mais 

favorável no que diz respeito a menor interferência à paisagem. Na sequência, se colocam as 

alternativas 3 e 1. 

 Acessos 

Para a análise do fator ambiental “abertura de acessos” foram consideradas as quantidades de 

travessias das diretrizes sobre vias existentes, a facilidade de circulação em áreas sem acessos 

estabelecidos (tipo de terreno e usos) e a configuração da estrutura fundiária. Entende-se que quanto 

menor a resultante da equação “extensão do traçado/travessias”, menos acessos deverão ser abertos 

para a instalação do empreendimento. 

Os principais vias entre a área do Porto do Açu (São João da Barra) e o Terminal Ponto Zero 

(Quissamã) são: 

• Acesso principal ao Porto do Açu; 

• Rodovia RJ-240, com 30 quilômetros de extensão liga a BR-356 a Barra do Açu; 

• Rodovia RJ-216, com 52 quilômetros liga a sede de Campos ao Farol de São Tomé; 

• Rodovia RJ-196, com mais de 190 quilômetros liga Conceição de Macabu a Campos dos 

Goytacazes. 

O traçado da Alternativa 1 tem o maior número de travessias sobre vias estabelecidas, está projetado 

em grande parte sobre o eixo da rodovia RJ-196, no município de Campos. Em cerca de 10 quilômetros 

o corredor da faixa de servidão está justaposto a rodovia (Figura 5.80), o que geraria um transtorno 

exagerado na circulação de veículos na fase de instalação do empreendimento. A diretriz da Alternativa 

2 promove a segunda melhor proporção de travessias por quilometro de sua extensão. 

Quadro 5.31: Travessias com Vias e Acessos Existentes. 

TRAÇADO TRAVESSIAS (X) EXTENSÃO (Y) Y/X 

Alternativa 1 49 49,8 1,01 

Alternativa 2 40 45,3 1,13 

Alternativa 3 30 38,7 1,29 
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Figura 5.80: Faixas de Servidão x Troncos Rodoviários. 

 
Fonte: DER, DNIT (2019) e levantamento de campo da Mott MacDonaldo em julho de 2019. 
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A Alternativa 2, assim como a anterior, atravessa os principais troncos rodoviários da região situada 

entre o Porto do Açu (início dos traçados) e o terminal Ponto Zero (término dos traçados). A diferença 

em relação a Alternativa 1 que mantem travessias perpendiculares que interferem pontualmente nesses 

troncos rodoviários, e paralelismo com a RJ-196. 

A Alternativa 3 apresenta a maior proporção entre a quantidade de travessias por quilometragem da 

diretriz, atravessa grandes propriedades rurais em área alagada, o que dificulta a abertura de acessos. 

Com essas considerações, a Alternativa 2 é avaliada com o melhor grau de favorabilidade, seguida 

pelas Alternativas 3 e 1, respectivamente. 

5.1.2.2 Análise dos aspectos técnicos e de custos financeiros das alternativas 

Conforme realizado para os aspectos ambientais, também foram definidos aspectos técnicos e de 

custos financeiros para as alternativas avaliadas, visando a auxiliar na análise e definição do melhor 

traçado para o Projeto SPOT. Os aspectos técnicos e econômicos considerados foram os seguintes: 

• Aspectos técnicos e financeiros 

– Comprimento e custo dos traçados das alternativas 

– Número de válvulas intermediárias 

– Cruzamento/travessia de corpos hídricos 

– Cruzamento/travessia de ferrovias e rodovias 

a) Comprimento e custo dos traçados das alternativas 

O Quadro 5.32 apresenta o comprimento e o custo estimado de instalação das alternativas de traçado 

estudadas neste EIA. 

Quadro 5.32: Extensão e custo estimado de instalação de cada alternativa de traçado estudada. 

ALTERNATIVA EXTENSÃO (KM) CUSTO ESTIMADO 

Alternativa 1 49,8 R$ 579.893.021,00 

Alternativa 2 45,3 R$ 532.810.000,00 

Alternativa 3 38,7 R$ 463.754.062,00 

 

O custo da Alternativa 1 é maior em virtude do seu comprimento, seguido pela alternativa 2, segundo 

maior traçado, e pala alternativa 3, que tem o menor traçado. Fica evidente que o custo está associado 

ao tamanho do traçado. Assim, pelo critério "custo" a Alternativa 3 é a mais favorável e a alternativa 1 

a menos indicada. 

b) Número de válvulas intermediárias 

Na determinação do espaçamento entre válvulas, vários aspectos devem ser considerados, tais como 

acesso, manutenção, continuidade operacional, flexibilidade operacional, segurança, entre outros. O 

número de válvulas intermediárias em cada uma das alternativas é apresentado no Quadro 5.33. 

Quadro 5.33: Número de válvulas intermediárias em cada alternativa de traçado avaliada. 

ALTERNATIVA NÚMERO DE VÁLVULAS 

Alternativa 1 2 

Alternativa 2 2 

Alternativa 3 2 
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Apesar de possuírem comprimentos diferentes, as Alternativas apresentam o mesmo números de 

válvulas intermediárias. Assim, por este aspecto, a Alternativas são igualmente favoráveis. 

c) Cruzamento/travessia de corpos hídricos 

Os cruzamentos e travessias podem ser executados por diversos métodos executivos, tais como: vala 

à céu aberto; furo direcional, etc. Os cruzamentos e travessias serão executados perpendicularmente 

ao eixo principal das vias/cursos d’água existentes, exceto quando definido de outra maneira no projeto 

executivo devidamente aprovado. Nos cruzamentos e travessias, serão considerados todos os 

levantamentos de campo executados pela equipe topográfica, relativos às localizações, dimensões, 

cotas, inclinações e interferências existentes. O número de corpos hídricos que podem ser cruzados 

ou atravessados em cada alternativa é apresentado no Quadro 5.34. 

Quadro 5.34: Número de travessias de corpos hídricos em cada alternativa de traçado avaliada. 

ALTERNATIVA N° TRAVESSIAS DE CORPOS HÍDRICOS 

Alternativa 1 20 

Alternativa 2 14 

Alternativa 3 22 

 

A alternativa 2 é a mais indicada, uma vez que possui apenas menor quantidade de travessias a mais 

que a Alternativa 2, com a diferença de que todos são travessias em canais. A Alternativa 3 é a menos 

recomendada por apresentar maior número de travessias de corpos hídricos. Os impactos decorrentes 

da travessia de corpos hídricos são descritos e debatidos no capítulo Avaliação de Impactos Ambientais 

do presente EIA. 

5.1.2.3 Comparação entre os traçados e conclusões 

A análise realizada pela equipe multidisciplinar para se chegar à conclusão sobre qual alternativa 

apresenta a maior viabilidade nos aspectos ambientais, técnicos e de custos financeiros para a 

instalação do oleoduto foi eminentemente qualitativa. Mesmo se baseando em números, os 

profissionais envolvidos consideraram a relevância destes valores em um contexto mais amplo, 

conforme exige o tipo de análise em questão. Assim sendo, adotou-se, no primeiro momento, o critério 

de se estabelecer uma gradação da favorabilidade (Quadro 5.35) entre as alternativas. 

Com o objetivo de facilitar a visualização das informações levantadas neste capítulo é apresentado o 

Quadro 5.35. 

Quadro 5.35: Graus de favorabilidade usados na presente análise. 

FAVORABILIDADE REPRESENTAÇÃO 

Mais favorável (3 pontos) 3 

Favorabilidade intermediária (2 pontos) 2 

Menos favorável (1 ponto) 1 

 

Após esta análise se chega à conclusão da favorabilidade relativa de cada aspecto, que é uma 

avaliação comparativa. Em seguida, verificou-se se havia alguma restrição que pudesse ser empecilho 

grave em relação às variáveis adotadas. Ou seja, por este critério verificou-se a adequabilidade das 

alternativas para os aspectos ambientais, técnicos e de custos financeiros. 

Foram considerados 23 fatores ambientais. Cada fator foi descrito e avaliado comparativamente entre 

as alternativas de traçado adotadas no estudo. O Quadro 5.36 traz, a consolidação da análise do grau 

de favorabilidade para as alternativas. 
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Quadro 5.36: Análise do grau de favorabilidade para as alternativas. 

FATOR AMBIENTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Aglomerados Urbanos 1 3 2 

Edificações na Faixa de Servidão 1 3 2 

Comunidades Tradicionais 2 3 1 

Uso e Ocupação do Solo 2 3 1 

Patrimônio Arqueológico 2 3 2 

Patrimônio Cultural 2 1 3 

Proj Infraestrutura governamentais e 
privados 

1 3 2 

Paisagem 1 3 2 

Acessos 1 3 2 

Áreas com Vegetação Nativa 1 3  2 

Unidades de Conservação (UC) 3 2 1 

Áreas Prioritárias para Conservação 
(APC) 

3 2 1 

Áreas de Preservação Permanente (APP) 1 3 2 

Áreas de Fauna Terr. Endêmica e/ou 
Ameaçada 

1 3 2 

Áreas Úmidas 2 3 1 

Áreas de Fauna Aquática Dulciaquícola 3 3 1 

Aspectos Geológico Geotécnicos 3 2 1 

Geomorfologia 1 3 2 

Pedologia e Processos Erosivos 2 3 1 

Áreas Alagáveis 2 3 1 

Interferências em Corpos Hídricos 2 3 1 

Água Subterrânea e Sensib.à 
Contaminação 

1 2 3 

Interferências com Processos Minerários 2 1 3 

TOTAL 39 61 39 

 

Ao analisar os resultados da avaliação dos 23 fatores socioambientais considerados neste estudo, 

observa-se que a Alternativa 2 constitui-se a melhor opção de diretriz para os dois oleodutos que 

conectarão o Porto Açu à Estação de Barra do Furado, quando comparada com as outras alternativas. 

Esta Alternativa apresenta um valor total de 61 pontos, considerando a metodologia adotada, com maior 

favorabilidade em 17 fatores (74%) e a menor favorabilidade em apenas dois fatores (8%). 

A Alternativa 1 é a segunda melhor opção para o empreendimento do ponto de vista ambiental, com 

40 pontos, quando comparada com as outras alternativas. Esta Alternativa apresenta quatro fatores 

com maior favorabilidade (17%), tendo sido considerada Menos Favorável em outros nove critérios 

analisados (39%). 

Por fim, verifica-se que a Alternativa 3 se apresenta como a menos recomendada para o 

empreendimento, quando comparada com as outras alternativas, uma vez que recebeu a menor 
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pontuação total (38 pontos), tendo sido avaliada como sendo de "menor favorabilidade" para 11 fatores 

considerados no estudo (48%). 

Uma vez realizada a análise comparativa entre as alternativas, procede-se, a seguir, a verficação da 

adequabilidade das alternativas, em relação aos fatores ambientais estabelecidos no presente estudo. 

Como apresentado na metodologia, a análise de adequabilidade visa identificar se existe algum 

impedimento legal ou alguma outra restrição grave que possa inviabilizar alguma das alternativas. 

Os resultados são apresentados nos Quadros 5.37 a 5.39, adiante. 

Quadro 5.37: Avaliação da adequabilidade da Alternativa 1. 

FATORES ADEQUABILIDADE OBSERVAÇÃO 

Aglomerados Urbanos Adequada com restrição 

A Alternativa 1 está justaposta à maior quantidade 
de aglomerações não urbanas (povoados rurais), 
é a situação observada nas localidades de Alto da 
Areia, Caboio e São Martinho, todos na zona rural 
de Campos dos Goytacazes. 

Edificações na Faixa de 
Servidão 

Adequada com restrição 
É a alternativa com maior número de construções 
na servidão, 38. 

Comunidades Tradicionais Adequada  

Uso e Ocupação do Solo Adequada  

Patrimônio Arqueológico Adequada  

Patrimônio Cultural Adequada 
Alternativa 1 está situada a cerca de 2.400 metros 
do Mosteiro de São Bento, ficando como a 
alternativa intermediária. 

Projetos de Infraestrutura 
Governamentais e Privados 

Adequada  

Paisagem Adequada  

Acesso Adequada  

Áreas com Vegetação Nativa Adequada com restrição 

A região onde se localizam as alternativas 
estudadas encontra-se sob forte pressão 
antrópica, com sua cobertura vegetal nativa 
removida em grande parte. Recomenda-se evitar 
a intervenção em áreas com vegetação nativa e, 
onde não existir essa possibilidade, recomenda-
se estudo voltado para esse aspecto a fim de 
mitigar e compensar os danos. 

Unidades de Conservação 
(UC) 

Adequado 
A alternativa em questão não intercepta nenhuma 
Unidade de Conservação. 

Áreas Prioritárias para 
Conservação (APC) 

Adequado 

Embora as APCs sejam instrumentos públicos 
para auxiliar a conservação e proteção de áreas, 
não se tratam de áreas protegidas e, muitas 
vezes, encontram-se sob forte pressão antrópica. 
Uma oportunidade de melhoria sugerida nos 
estudos ambientais é o apoio a APCs destinadas 
a recuperação e criação de mosaicos e 
corredores ecológicos. 

Áreas de Preservação 
Permanente (APP) 

Adequada com restrição 

Áreas de Preservação Permanente tem a função 
de proteger muitos serviços ecossistêmicos 
essenciais ao meio ambiente. A intervenção em 
APPs deve ser evitada e, onde não existir essa 
possibilidade, recomenda-se estudo voltado para 
esse aspecto a fim de mitigar e compensar os 
danos. 
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FATORES ADEQUABILIDADE OBSERVAÇÃO 

Áreas de Fauna Terrestre 
Endêmica e/ou Ameaçada 

Adequada com restrição 

As recomendações sobre as Áreas de Fauna 
Endêmica e/ou Ameaçada devem as mesmas 
recomendações sobre Áreas com Vegetação 
Nativa. 

Áreas Úmidas – fauna Adequado com restrição 

Esta alternativa atravessa 3,27 ha de áreas 
úmidas. Recomenda-se evitar o atravessamento 
dessas áreas e, onde não existir essa 
possibilidade, recomenda-se a elaboração de 
estudo voltado para esse fator a fim de evitar os 
danos. 

Áreas de Fauna Aquática 
Dulciaquícola 

Adequado com restrição 

A região onde se localizam as alternativas 
estudadas atravessa alguns canais e rios com 
larguras variadas. Recomenda-se evitar o 
atravessamento dessas áreas e, onde não existir 
essa possibilidade, recomenda-se a elaboração 
de estudo voltado para esse aspecto a fim de 
mitigar e compensar os danos. 

Aspectos Geológico 
Geotécnicos 

Adequada 

97,81% do seu traçado sobre terrenos que exibem 
comportamento geotécnico estável, com boa 
capacidade de suporte do solo e nível d’água mais 
profundo. 

Geomorfologia Adequada 
97,81% sobre terrenos com menor suscetibilidade 
a alagamento e inundação. 

Pedologia e Processos 
Erosivos 

Adequada com restrição 
51,53% de seu traçado sobre Neossolos, que 
exibem média suscetibilidade a erosão 

Áreas Alagáveis Adequada com restrição 
1,61 km do seu traçado sobre áreas alagáveis, 
segunda maior extensão 

Interfência em Corpos 
Hídricos 

Adequada Intercepta 20 rios e canais da região 

Água Subterrânea e 
Sensibilidade à Contaminação 

Adequada com restrição 

Menor extensão sobre as planícies flúvio-
lagunares (22,41%), que são áreas com aquíferos 
suspensos livres e nível d’água elevado, logo com 
alta sensibilidade à contaminação. Porém, 
possuem maior extensão sobre áreas onde 
potencialmente afloram o Aquífero Barreiras, que 
é um aquifer livre com baixa a média sensibilidade 
à contaminação. 

Interferências com Processos 
Minerários 

Adequada 

Interfere com 18 processos minerários ativos na 
ANM, maior número dentre as alternativas, o que 
levará a negociações com os respectivos 
requerentes. Destes, apenas 2 estão em fase de 
Licenciamento e Lavra. 
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Quadro 5.38: Avaliação da adequabilidade da Alternativa 2. 

FATORES ADEQUABILIDADE OBSERVAÇÃO 

Aglomerados Urbanos Adequado 

A Alternativa 2, apesar da proximidades com 
alguns centros (Água Preta-SJB, Sabonete-
SJB e Correntezas-Campos dos 
Goytacazes), não se posiciona criticamente 
em relação à disposição das principais 
aglomerações. 

Edificações na Faixa de Servidão Adequado com restrição 
Baixo número de construções a ser 
indenizadas pelo empreendedor (apenas 
duas). 

Comunidades Tradicionais Adequado  

Uso e Ocupação do Solo Adequado   

Patrimônio Arqueológico Adequado 
A Alternativa 2 tem o traçado mais favorável, 
pois mantêm a menor proximidade ao Sítio 
São João da Barra I. 

Patrimônio Cultural Adequado 
A Alternativa 2 seria a menos favorável, pois 
situa-se a 850 metros do Mosteiro de São 
Bento. 

Projetos de Infraestrutura 
Governamentais e Privados 

Adequado 

O traçado projetado para a rodovia RJ-244 é 
o empreendimento mais próximo as faixas 
das três alternativas ora avaliadas, essa 
proximidade será utilizada como critério para 
mensurar a favorabilidade. Sendo assim, a 
Alternativa 2 é a mais favorável. 

Paisagem Adequada   

Acesso Adequada 

A Alternativa 2, assim como a anterior, 
atravessa os principais troncos rodoviários da 
região situada entre o Porto do Açu (início dos 
traçados) e o terminal Ponto Zero (término 
dos traçados). A diferença em relação a 
Alternativa 1 que mantem travessias 
perpendiculares que interferem pontualmente 
nesses troncos rodoviários, e paralelismo 
com a RJ-196. 

Áreas com Vegetação Nativa Adequada com restrição 

A região onde se localizam as alternativas 
estudadas encontra-se sob forte pressão 
antrópica, com sua cobertura vegetal nativa 
removida em grande parte. Recomenda-se 
evitar a intervenção em áreas com vegetação 
nativa e, onde não existir essa possibilidade, 
recomenda-se estudo voltado para esse 
aspecto a fim de mitigar e compensar os 
danos 

Unidades de Conservação (UC) Adequado 
A alternativa em questão não intercepta 
nenhuma Unidade de Conservação. 

Áreas Prioritárias para 
Conservação (APC) 

Adequado 

Embora as APCs sejam instrumentos 
públicos para auxiliar a conservação e 
proteção de áreas, não se tratam de áreas 
protegidas e, muitas vezes, encontram-se 
sob forte pressão antrópica. Uma 
oportunidade de melhoria sugerida nos 
estudos ambientais é o apoio a APCs 
destinadas a recuperação e criação de 
mosaicos e corredores ecológicos. 
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Áreas de Preservação 
Permanente (APP) 

Adequada com restrição 

Áreas de Preservação Permanente tem a 
função de proteger muitos serviços 
ecossistêmicos essenciais ao meio ambiente. 
A intervenção em APPs deve ser evitada e, 
onde não existir essa possibilidade, 
recomenda-se estudo voltado para esse 
aspecto a fim de mitigar e compensar os 
danos. 

Áreas de Fauna Terrestre 
Endêmica e/ou Ameaçada 

Adequada com restrição 

As recomendações sobre as Áreas de Fauna 
Endêmica e/ou Ameaçada devem as 
mesmas recomendações sobre Áreas com 
Vegetação Nativa. 

Áreas Úmidas – fauna Adequado com restrição  

Esta alternativa atravessa 1,47 ha de áreas 
úmidas. Recomenda-se evitar o 
atravessamento dessas áreas e, onde não 
existir essa possibilidade, recomenda-se a 
elaboração de estudo voltado para esse fator 
a fim de evitar os danos. 

Áreas de Fauna Aquática 
Dulciaquícola 

Adequado com restrição 

A região onde se localizam as alternativas 
estudadas atravessa alguns canais e rios 
com larguras variadas. Recomenda-se evitar 
o atravessamento dessas áreas e, onde não 
existir essa possibilidade, recomenda-se a 
elaboração de estudo voltado para esse 
aspecto a fim de mitigar e compensar os 
danos. 

Aspectos Geológico Geotécnicos Adequada  

97,16% do seu traçado sobre terrenos que 
exibem comportamento geotécnico estável, 
com boa capacidade de suporte do solo e 
nível d’água mais profundo. 

Geomorfologia Adequada  
97,16% do traçado sobre terrenos com menor 
suscetibilidade a inundação e alagamento.  

Pedologia e Processos Erosivos Adequada  

36,08% de seu traçado sobre Espodossolos 
e Cambissolos, que são mais resistentes à 
erosão e estão menos associados a terrenos 
que alagam e inundam. 

Áreas Alagáveis Adequada 
580 m do seu traçado em áreas alagáveis, 
menor extensão dentre as alternativas. 

Interfência em Corpos Hídricos Adequada 
Intercepta 14 rios e canais da região, menor 
quantidade dentre os traçados. 

Água Subterrânea e Sensibilidade 
à Contaminação 

Adequada 

23,19% do seu traçado sobre as Planícies 
Flúvio-lagunares, que são áreas com 
aquíferos suspensos livres e nível d’água 
elevado, logo com alta sensibilidade à 
contaminação. Menor extensão sobre o 
Aquífero Barreiras, faz com que essa 
alternativa seja a mais adequada. 

Interferências com Processos 
Minerários 

Adequada com restrição 

Interfere com 15 processos minerários ativos 
na ANM, o que levará a negociações com os 
respectivos requerentes.  Destes, 3 estão em 
fase de Licenciamento e Lavra, maior número 
dentre as alternativas. 
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Quadro 5.39: Avaliação da adequabilidade da Alternativa 3. 

FATORES ADEQUABILIDADE OBSERVAÇÃO 

Aglomerados Urbanos Adequada com restrição 
A Alternativa 3 está disposta sob o centro do 
povoado de Cazumbá-Campos. 

Edificações na Faixa de 
Servidão 

Adequado com restrição 
Quantidade intermediária de edificações na 
faixa de servidão quando comparada com as 
outras alternativas, 13 construções. 

Comunidades Tradicionais Adequado com restrição 

A Alternativa 3 está projetada sobre uma zona 
muito sensível ao desenvolvimento da pesca 
artesanal, podendo ser mais um vetor para 
intensificar o assoreamento do canal pelas 
marés, além de atravessar área de um projeto 
de assentamento rural. 

Uso e Ocupação do Solo Adequado  

Patrimônio Arqueológico Adequado 
A Alternativa 3 está disposta sob o centro do 
povoado de Cazumbá-Campos. 

Patrimônio Cultural Adequado 
O traçado da Alternativa 3 é o mais favorável 
por estra mais distante do Mosteiro de São 
Bento (cerca de 2.500 metros). 

Projetos de Infraestrutura 
Governamentais e Privados 

Adequado  

Paisagem Adequada  

Acesso Adequada  

Áreas com Vegetação Nativa Adequada com restrição 

A região onde se localizam as alternativas 
estudadas encontra-se sob forte pressão 
antrópica, com sua cobertura vegetal nativa 
removida em grande parte. Recomenda-se 
evitar a intervenção em áreas com vegetação 
nativa e, onde não existir essa possibilidade, 
recomenda-se estudo voltado para esse 
aspecto a fim de mitigar e compensar os danos. 

Unidades de Conservação (UC) Adequada com restrição 

A alternativa em questão atravessa a zona de 
amortecimento de uma Unidade de 
Conservação. A travessia dessas áreas deve 
ser evitada uma vez que são áreas destinadas 
a proteção da biodiversidade e necessitam de 
autorização especifica para a intervenção. 

Áreas Prioritárias para 
Conservação (APC) 

Adequado 

Embora as APCs sejam instrumentos públicos 
para auxiliar a conservação e proteção de 
áreas, não se tratam de áreas protegidas e, 
muitas vezes, encontram-se sob forte pressão 
antrópica. Uma oportunidade de melhoria 
sugerida nos estudos ambientais é o apoio a 
APCs destinadas a recuperação e criação de 
mosaicos e corredores ecológicos. 

Áreas de Preservação 
Permanente (APP) 

Adequada com restrição 

Áreas de Preservação Permanente tem a 
função de proteger muitos serviços 
ecossistêmicos essenciais ao meio ambiente. A 
intervenção em APPs deve ser evitada e, onde 
não existir essa possibilidade, recomenda-se 
estudo voltado para esse aspecto a fim de 
mitigar e compensar os danos. 

Áreas de Fauna Terrestre 
Endêmica e/ou Ameaçada 

Adequada com restrição 

As recomendações sobre as Áreas de Fauna 
Endêmica e/ou Ameaçada são as mesmas 
recomendações daquelas feitas para as Áreas 
com Vegetação Nativa. 
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FATORES ADEQUABILIDADE OBSERVAÇÃO 

Áreas Úmidas – fauna Adequada com restrição 

Esta alternativa atravessa 16,9 ha de áreas 
úmidas. Recomenda-se evitar o 
atravessamento dessas áreas e, onde não 
existir essa possibilidade, recomenda-se a 
elaboração de estudo voltado para esse fator a 
fim de evitar os danos. 

Áreas de Fauna Aquática 
Dulciaquícola 

Adequado com restrição 

A região onde se localizam as alternativas 
estudadas atravessa alguns canais e rios com 
larguras variadas. Recomenda-se evitar o 
atravessamento dessas áreas e, onde não 
existir essa possibilidade, recomenda-se a 
elaboração de estudo voltado para esse 
aspecto a fim de mitigar e compensar os danos. 

Aspectos Geológico 
Geotécnicos 

Adequada com restrição 

40,48% do traçado sobre áreas suscetíveis a 
inundações e alagamentos, com solos de 
média a baixa capacidade de suporte, 
apresentando dificuldades geotécnicas 
maiores quando comparadas aos outros 
terrenos 

Geomorfologia Adequada com restrição 
40,48% do traçado em áreas suscetíveis a 
inundação e alagamento. 

Pedologia e Processos Erosivos Adequada com restrição 

30,74% do seu traçado sobre Gleissolos, que 
são solos de baixa permeabilidade, associados 
a áreas que alagam e inundam e exibem menor 
capacidade de suporte. 

Áreas Alagáveis Adequada com restrição 
8,5 km do seu traçado em áreas alagáveis, 
maior extensão dentre as alternativas. 

Interferência em Corpos Hídricos Adequada com restrição 
Intercepta 22 rios e canais da região, maior 
quantidade dentre os traçados 

Água Subterrânea e 
Sensibilidade à Contaminação 

Adequada com restrições 

40,48% do seu traçado está sobre as Planícies 
Flúvio-lagunares, que apresentam aquíferos 
suspensos livres e elevado nível d’água, com 
alta sensibilidade à contaminação. 

Interferências com Processos 
Minerários 

Adequada 

Interfere com 13 processos minerários ativos 
na ANM, o que levará a negociações com os 
respectivos requerentes.  Destes, apenas 2 
estão em fase de Licenciamento e Lavra. 

 
Conclui-se, a partir da análise dos resultados de adequabilidade, que os traçados relacionados às três 

alternativas foram avaliados como sendo "adequados" ou "adequados com restrição" para a 

implantação do empreendimento, considerando os 23 fatores ambientais estudados. Reforça-se, 

assim, que não foi encontrada nenhuma inadequação dos fatores ambientais para as alternativas 

propostas que implicasse em exclusão destas opções em futuras análises do empreendedor para a 

tomada de decisão quanto a melhor alternativa para o empreendimento, considerando não somente as 

questões ambientais, mas também aspectos logísticos, econômicos, de construção e montagem, 

dentre outros. 

Após análise comparativa, a Alternativa 2 foi identificada como a de maior favorabilidade e que, 

conforme mostrado no Quadro 5.38, não apresentou nenhuma inadequação para os fatores ambientais, 

conclui-se que - do ponto de vista ambiental - a Alternativa 2 constitui-se a melhor opção  

(das 3 avaliadas) de diretriz para os dois oleodutos que conectarão o Porto Açu à Estação de 

Barra do Furado. 
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5.2 Hipótese de não realização do Empreendimento

O desenvolvimento dos campos do Pré-Sal tem se demonstrado como principal vetor de crescimento

da indústria de Óleo e Gás nos últimos anos.  O Estado do Rio de Janeiro se destaca perante as demais

unidades federativas, por possuir várias jazidas offshore dentro de seu limite territorial na plataforma

continental.

A maior demanda pelos serviços de movimentação de petróleo é relevante nos próximos 10 anos com

os campos offshore em desenvolvimento e já declarados comercialmente. Hoje a produção brasileira é

2,6 milhões de barris por dia (ANP, 2019) e a previsão para 2027 é 5,1 milhões de barris por dia

(EPE, 2018).

O aumento da capacidade de escoamento do petróleo vindo dos campos do Pré-Sal, diminui a

sobrecarga e riscos operacionais e ambientais nos terminais marítimos existentes nesta região. Neste

contexto, o Projeto SPOT tem um grande potencial benéfico para regularização do suprimento de

petróleo nas refinarias REDUC e REGAP, reduzindo, dessa forma, o custo logístico para a sociedade

e evitando quaisquer interrupções no abastecimento de derivados de petróleo nos segmentos industrial,

transporte e energia do País. Promove ainda, o desenvolvimento do Porto do Açu como importante

pólo industrial da região Norte-Fluminense, favorecendo diretamente os municípios de São João da

Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã, bem como o Estado do Rio de Janeiro. Entre os potenciais

benefícios destacam-se:

• Geração de postos de trabalho;

• Aumento da geração de tributos;

• Crescimento da economia local;

• Desenvolvimento da indústria.

Em função das projeções de aumento da demanda pelos serviços de movimentação de petróleo nos

próximos 10 anos com os campos offshore em desenvolvimento e já declarados comercialmente, o

desenvolvimento de empreendimentos privados que ampliem a capacidade de escoamento de petróleo

dos campos do Pré-Sal é de grande importância para o equilíbrio deste mercado.

O Projeto SPOT irá contemplar a possibilidade de escoamento nos 2 sentidos, permitindo via oleoduto,

a conexão entre o Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP)  da Açu Petróleo e a Estação de Barra

do Furado, no município de Quissamã. Essa conexão em Barra do Furado comunica o Terminal da Açu

Petróleo à malha dutoviária já existente da Petrobras que supre as refinarias com petróleo aumentando

assim a oferta regional do produto a baixo custo de transporte, redução significativa dos furtos com

reflexo no custo energético.

Por se tratar da instalação de um duto terrestre em terreno plano, a tecnologia que será empregada na

instalação e operação é conhecida e dominada no mercado, já tendo sido aplicada em outros

empreendimentos similares no Brasil e na Região do Norte Fluminense

Desta maneira a não realização do empreendimento deixaria de promover a apliação da capacidade

de escoamento de petróleo dos campos do Pré-Sal, contribuindo para diminuição da sobrecarga e

riscos operacionais e ambientais nos terminais marítimos existentes.

A realização de qualquer atividade humana gera impactos ao meio ambiente, o que faz com que

quaisquer empreendimentos, incluindo o empreendimento em questão, devam ser vistos sob a ótica

do atendimento a uma demanda da sociedade, que deve ser realizado ao rigor das leis vigentes e boas

práticas do mercado.
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6 Área de Estudo 

As áreas de influência de qualquer projeto, por definição, são as áreas onde incidem os impactos 

diretos e indiretos do empreendimento. Contudo, para a sua identificação e avaliação, primeiramente 

é necessário conhecer a região de inserção do mesmo, sob os aspectos dos meios físico, biótico e 

socioeconômico. Neste sentido, faz-se necessária a delimitação de um recorte espacial para a área 

de estudos, que neste caso foi definida preliminarmente como Área de Estudo (Regional e Local).  

O processo metodológico de definição da Área de Estudo (AE) deve considerar informações iniciais 

do empreendimento, assim como o conhecimento básico da região onde se pretende implantá-lo. 

Neste contexto, tomando-se como ponto de partida: i. a localização do Projeto SPOT, ii. a descrição 

do empreendimento; e iii. o conhecimento das principais características ambientais da região de 

inserção do projeto, por intermédio das informações obtidas durante a campanha de reconhecimento 

de campo, foi possível proceder, a priori, a delimitação de uma Área de Estudo. 

Assim, o estabelecimento da Área de Estudo constitui uma etapa relevante no processo metodológico 

adotado para a execução dos estudos, uma vez que procurou definir a abrangência espacial dos 

levantamentos a serem efetuados. Para tanto, foram levados em consideração os diferentes fatores 

dos ambientes físico, biótico e socioeconômico. 

São apresentados a seguir dois recortes espaciais: Área de Estudo Regional (AER) e a Área de 

Estudo Local (AEL), onde: 

• Área de Estudo Regional (AER): consiste no recorte geográfico que abrange o território no qual se 

observe continuidade dos aspectos ambientais físicos, bióticos e antrópicos que se julguem 

relevantes ao entendimento dos impactos preliminarmente previstos e definição futura das áreas 

de influência do empreendimento; 

• Área de Estudo Local (AEL): recorte geográfico que, em escala de detalhe, compreenda a área a 

ser diretamente afetada pela instalação e áreas lindeiras, cujo diagnóstico e mapeamento 

contribua para a definição das técnicas construtivas e elaboração dos programas ambientais a 

serem executados nas etapas de instalação. 

De modo geral, estas áreas definidas preliminarmente serão revistas, ajustadas e confirmadas após o 

capítulo de identificação e avaliação de impactos ambientais, a fim de se manter a coerência 

metodológica que define Área de Influência como sendo a região espacial onde incidem os impactos 

do empreendimento. 

Importante destacar que, preliminarmente para os meios natural e socioeconômico, a faixa de 

servidão foi classificada como Área Diretamente Afetada (ADA), por conter todas as áreas onde 

ocorrerão intervenções e ações diretas relacionadas às obras para construção e atividade na fase de 

operação. Sua delimitação será de 20 metros, com exceção do trecho de 0 km a 1 km+ 125 m a faixa 

terá no máximo 10 metros e do trecho entre km 2+585 e km 3+800 terá 15 metros. Esta variação na 

largura da faixa evitará interferências com outros empreendimentos instalados na região. 

6.1 Área de Estudo Regional (AER) 

A Área de Estudo Regional (AER) para o meio natural e socioeconômico considerou a estimativa 

preliminar do alcance espacial dos impactos da implantação do empreendimento sobre estes meios. 

Devido à inter-relação entre os meios físico e biótico os mesmos foram considerados conjuntamente 

para definição da Área de Estudo Regional (AER).  

A seguir são apresentados os critérios e resultados obtidos em relação à definição da Área de Estudo 

Regional (AER) referente aos meios Natural (físico e biótico) e Socioeconômico. 
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6.1.1 Meio Natural 

Para o Meio Natural, foram consideradas características relativas à natureza da região, como a 

geologia e geomorfologia, potenciais áreas de conectividade de remanescentes vegetacionais, rede 

hidrográfica e outros fatores ambientais presentes. 

Por meio de uma campanha de reconhecimento de campo, foi possível dizer que a região apresenta 

relevo plano ao longo de toda a extensão do traçado; baixo potencial para estabelecimento ou 

incremento de processos erosivos; ausência de remanescentes florestais ou áreas com potencial de 

conexão entre remanescentes florestais, com exceção dos trechos localizados na área do Complexo 

Portuário do Açu e o trecho final do traçado, logo após o cruzamento com o Canal das Flechas, onde 

se registra vegetação nativa de restinga em diferentes estágios de conservação. 

Para sua delimitação, em caráter preliminar, foram considerados os fatores ambientais passíveis de 

serem impactados com a implantação do Projeto SPOT, partindo de um recorte preliminar da Região 

Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH-IX). A área abrange a Região Hidrográfica IX-

d, no trecho do Rio Paraíba do Sul até o Rio Ururaí seguindo até a Costa dos municípios de 

Quissamã, Campos dos Goytacazes e São João da Barra.  Os fatores ambientais do meio natural 

avaliados estão intrinsecamente relacionados, especialmente, nos processos de dinâmica superficial, 

que no presente caso é representado basicamente pelos processos de erosão linear e de 

solapamento de margens de drenagens, assoreamento, movimentos de massa (principalmente, 

escorregamento) e inundação, bem como na totalidade dos ambientes naturais atravessados pela 

faixa de dutos (restingas e áreas alagadas).  

Neste contexto, a bacia hidrográfica torna-se uma unidade de análise adequada como Área de 

Estudo Regional, pois todos esses processos citados estão restritos exatamente aos limites da bacia 

(incluindo as formações vegetais interceptadas), conforme observado no Mapa 6.1. 
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6.1.2 Meio Socioeconômico 

A definição da Área de Estudo Regional (AER) do meio socioeconômico baseou-se na identificação 

das áreas a serem impactadas pela implantação e operação do empreendimento, ou seja, localizadas 

no alcance das interferências socioambientais promovidas pelas atividades a serem realizadas.  

O traçado do Projeto SPOT atravessa uma região de drenagens artificiais, compostas por canais 

retificados. O cenário atual para os ecossistemas terrestres e aquáticos da região é reflexo das ações 

implementadas nos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra há décadas, com 

forte pressão antrópica, uma vez que estratégias políticas e econômicas destes municípios priorizam 

desenvolver a agricultura e pecuária na região, usando os canais artificiais para controle de cheias e 

para irrigação e dessedentação de animais. 

A AER do meio socioeconômico consiste nos limites políticos dos municípios por onde segue o 

traçado do duto: São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã. Esta delimitação se deve, 

principalmente, à relevância das estruturas municipais de serviços e gestão pública na área onde está 

prevista a instalação do Projeto SPOT, além do recorte espacial que favorece a obtenção de dados 

necessários para o diagnóstico deste meio. O Mapa 6.2 apresenta estes limites municipais.  
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6.2 Área de Estudo Local (AEL) 

A Área de Estudo Local (AEL) para o meio natural e socioeconômico foi definida com base na área a 

ser diretamente afetada pela implantação do empreendimento (faixa de servidão). A seguir são 

apresentados os critérios e resultados obtidos em relação à definição da Área de Estudo Local (AEL) 

referente aos meios Natural (físico e biótico) e Social. 

6.2.1 Meio Natural 

A AEL dos meios físico e biótico, assim como a AER, também foi definida de acordo com os limites 

orientados pelos corpos hídricos que também contribuem para a formação vegetal (incluindo fauna 

associada) e ocupação humana da área. Desta forma, para sua delimitação, foi considerada como 

unidade de análise, as Ottobacias. Esta unidade classifica as bacias hidrográficas com base na 

configuração natural do sistema de drenagem, delimitando as áreas de influência de um determinado 

corpo d’água. 

Neste caso, para delimitar a AEL foi considerado a junção dos limites de 29 ottobacias de nível 12. 

Essa área abrange 4 Sistemas Hidrográficos, são eles: i. Lagoas Costeiras do Norte; ii. Sistema São 

Bento; iii. Sistema Lagoa Feia; iv. Lagoas Costeiras do Sul. 

O Sistema Hidrográfico da Lagoa Feia integra a AEL, embora uma pequena porção do duto esteja 

inserida neste Sistema, 8 km aproximadamente. A inclusão da Lagoa Feia se deve à necessidade de 

diagnosticar este corpo hídrico devido ao cruzamento do oleduto com Canal das Flechas que é a 

principal ligação da Lagoa Feia com o mar. Assim, o limite da AEL do meio natural é apresentado no 

Mapa 6.3, onde é apresentado o Sistema Hidrográfico mencionado acima e as ottobacias de nível 12. 
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6.2.2  Meio Socioeconômico 

Os critérios específicos utilizados para definição da AEL do meio socioeconômico foram baseados 

nos seguintes fatores ambientais socioeconômicos: (i) população; (ii) infraestrutura; (iii) grupos de 

interesse; (iv) atividades econômicas; (v) usos do território; (vi) comunidades tradicionais e (vii) 

Patrimônio arqueológico.  

No que tange às comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, considerou-se a distância de 

3 km, definida no Anexo I da Portaria Interministerial Nº 60/2015.  

Assim, a AEL do meio socioeconômico consiste nos setores censitários interceptados pelo traçado do 

duto, assim como os setores censitários que apresentam aglomerados urbanos próximos ao traçado 

proposto. Esta definição se deve à presença de localidades nestes setores censitários que possuem 

estruturas urbanas passíveis de serem utilizadas pelo empreendimento. Ainda, é necessário 

considerar que estes aglomerados populacionais podem manter alguma relação com a mão-de-obra, 

ao contrário da população residente em áreas mais distantes do traçado. 

O Mapa 6.4 apresenta os limites da área de AEL do meio socioeconômico e a localização dos 

aglomerados próximos ao traçado que já foram identificados. 
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7 Diagnóstico Ambiental 

7.1 Introdução 

Neste capítulo é apresentada a caracterização ambiental da área de inserção do Projeto SPOT, que 

interligará, através de dois oleodutos, o Porto Açu, localizado no município de São João da Barra (RJ), à 

Estação de Barra do Furado, da Petrobras, localizada no município de Quissamã (RJ).  

O Diagnóstico Ambiental apresentado busca avaliar a qualidade ambiental da Área de Estudo do 

empreendimento, contemplando os diversos fatores que compõem o sistema ambiental, de forma a 

permitir o entendimento da dinâmica e das interações existentes entre os meios físico (subitem 7.4), 

biótico (subitem 7.5) e socioeconômico (subitem 7.6), conforme solicitado na Instrução Técnica 

PRES/CEAM n° 06/2019 do INEA. 

Além do Diagnóstico Ambiental, este capítulo também apresenta a legislação ambiental aplicável a 

empreendimentos lineares de dutos (subitem 7.2), e os Planos e Programas Governamentais  

(subitem 7.3) propostos e em desenvolvimento na Área de Estudo do empreendimento. 
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7.2 Legislação Ambiental Aplicável 

O presente capítulo analisa a legislação ambiental aplicável ao licenciamento ambiental do Projeto 

SPOT. O capítulo é dividido por temas relacionados ao empreendimento e a proteção ao meio ambiente 

da área de influência. 

Cada tema será abordado nos diversos níveis (federal, estadual e municipal), quando regulamentados, 

demonstrando, ao final, a inexistência de restrições legais, bem como a possibilidade de declarar a 

viabilidade locacional e ambiental da sua realização na melhor alternativa locacional avaliada.  

Por fim, estão apresentadas as leis municipais para cada município, integrante da Área de Estudo.  

7.2.1 Da Política Nacional de Meio Ambiente e da Constituição Federal 

A Política Nacional de Meio Ambiente foi instituída pela Lei nº 6.938/1981 com o objetivo de buscar: 

“a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (art. 2º).  

Recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a Lei sofreu mudanças ao longo do tempo, passando 

a regulamentar o art. 23, incisos VI e VII e o art. 225, ambos da Constituição Federal.  

Tratando da Constituição Federal, fundamental relatar os principais dispositivos constitucionais 

referentes à defesa ambiental, pois devem ser observados pela PNMA, assim como pelas unidades 

federativas na defesa do meio ambiente, diante da supremacia constitucional.  

Ao analisar brevemente o contexto histórico brasileiro, observa-se que a Constituição Federal só 

abordou o tema meio ambiente em 1988. Neste sentido, diversos são os artigos que compreendem a 

natureza do estudo, assim como a divisão das competências, estes artigos serão apresentados a 

seguir: 

● O art. 5º, inciso LXXIII, estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural; 

● O art. 23, estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

● O art. 24, inciso VIII estabelece competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para 

legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente; 

● O art. 170, VI estabelece que a ordem econômica deve observar o princípio da defesa do meio 

ambiente; 

● O art. 177, IV estabelece que é monopólio da União o transporte por meio do gás natural de qualquer 

origem; 

● O art. 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum ao povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. 

A Política Nacional de Meio Ambiente instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que 

tem a função de, através da cooperação dos órgãos públicos de todos os entes da Federação, realizar 

a gestão ambiental.  

O SISNAMA é composto pelos seguintes órgãos públicos, nos termos do art. 6º da referida Lei: 

● Órgão Superior: O Conselho de Governo; 

● Órgão Consultivo e Deliberativo: O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

3 

● Órgão Central: O Ministério do Meio Ambiente - MMA; 

● Órgãos Executores: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio; 

● Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, 

projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental; 

● Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização 

dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições. 

Os órgãos seccionais do Estado do Rio de Janeiro, Unidade Federativa em que se pretende 

desenvolver o empreendimento, são: 

● Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS): vinculada diretamente ao Chefe 

do Poder Executivo do Estado, constitui, portanto, órgão de primeiro nível hierárquico da 

administração estadual, e tem como missão formular e coordenar a política estadual de proteção e 

conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos, visando ao 

desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro; 

● Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA): órgão colegiado, deliberativo e consultivo, 

instituído no âmbito da Secretaria de Estado do Ambiente e presidido pelo Secretário Estadual do 

Meio Ambiente, que tem por finalidade deliberar sobre as diretrizes da Política Estadual de Meio 

Ambiente e sua aplicação pela Secretaria de Estado do Ambiente e demais instituições nele 

representadas, bem como orientar o Governo do Estado na gestão do meio ambiente. O Decreto  

nº 46739/2019 regulamentou a organização, competência e funcionamento do órgão. Por sua vez, 

suas principais atribuições são: (a) definir as áreas em que a ação do Estado do Rio de Janeiro 

relativa à qualidade ambiental deva ser prioritária, considerando as Macrorregiões Ambientais 

estabelecidas no Decreto n° 26.058, de 14 de março de 2000, e o Zoneamento  

Ecológico-Econômico do Estado do Rio de Janeiro - ZEE/RJ; (b) propor objetivos e metas para a 

Política Estadual de Meio Ambiente; (c) analisar e opinar, sem caráter vinculante, acerca de planos, 

programas e projetos potencialmente modificadores do meio ambiente quando solicitado pela SEAS; 

(d) articular-se com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com o Comitê de Defesa do Litoral 

do Estado do Rio de Janeiro e com a Comissão Estadual de Controle de Agrotóxicos e Biocidas; (e) 

orientar os municípios sobre a aplicação de normas de licenciamento e fiscalização ambiental; (f) 

propor temas prioritários para a pesquisa aplicada à conservação e à utilização sustentada do meio 

ambiente; (g) instituir Câmaras Técnicas permanentes e temporárias; (h) deliberar, sob a forma de 

resolução, proposições e recomendações que visem o cumprimento dos objetivos da Política 

Estadual de Meio Ambiente; (i) elaborar o seu regimento interno, por meio de resolução. 

● Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA): órgão colegiado, criado em 1975, com o 

objetivo de coordenar, supervisionar e controlar o uso racional do meio ambiente no Estado do  

Rio de Janeiro. Compete a este órgão conceder a Licença Prévia e suas renovações para atividades 

ou empreendimento que dependa da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, nos termos do art. 4º, I da Resolução SEA  

n° 373, de 11/12/2013; 

● Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM): instituído 

pela Lei nº 1.060, de 10/11/1986, tem como recursos as multas administrativas e condenações 

judiciais de cunho ambiental, além dos royalties oriundos do petróleo. O objetivo do Fundo é atender 

às necessidades financeiras de projetos e programas ambientais e de desenvolvimento urbano em 

consonância com o disposto no parágrafo 3º do artigo 263 da Constituição Estadual; 

● Instituto Estadual do Ambiente (INEA): Instituído pela Lei nº 5.101/2007, trata-se de uma 

Autarquia vinculada à SEAS com a função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de 

recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado. 

Através do Instituto, o Estado passou a ter maior eficiência no controle e na execução de políticas 

http://www.rcambiental.com.br/Atos/ver/DEC-RJ-26058-2000/
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públicas voltadas à defesa ambiental. Através do Instituto é que se faz o requerimento de 

Licenciamento Ambiental de competência do Estado, nos termos da Resolução CONEMA  

nº 42/2012, que será mais detalhada no tópico de Licenciamento Ambiental. 

Quanto aos órgãos municipais, tanto o município de São João da Barra, Campos dos Goytacazes 

quanto o de Quissamã, possuem Sistemas Municipais de Meio Ambiente.  

No caso de São João da Barra, os órgãos responsáveis pela Política Municipal de Meio Ambiente são: 

● Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos: vinculada diretamente ao Chefe do Poder 

Executivo municipal, constitui, portanto, órgão de primeiro nível hierárquico da administração 

municipal, e tem como missão formular e coordenar a política municipal de proteção e conservação 

do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos, visando ao desenvolvimento 

sustentável local; 

● Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FMADS): Instituído pela 

Lei Municipal nº 111/2008, tem como objetivo atender às necessidades financeiras de projetos e 

programas ambientais. 

No caso de Campos dos Goytacazes, os órgãos responsáveis pela Política Municipal de Meio Ambiente 

são: 

● Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental: vinculada diretamente ao Chefe do Poder 

Executivo municipal, constitui, portanto, órgão de primeiro nível hierárquico da administração 

municipal, e tem como missão formular e coordenar a política municipal de proteção e conservação 

do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos, visando ao desenvolvimento 

sustentável local; 

● Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento: Instituído pela Lei nº 8.604, de 

03/12/2014, trata-se de órgão de caráter consultivo e deliberativo e tem como finalidade O Conselho 

Municipal de Meio Ambiente e Saneamento tem como finalidade propor as diretrizes da política 

municipal de Meio Ambiente e Saneamento e ainda deliberar no âmbito da sua competência como 

órgão consultivo e deliberativo do Sistema Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico. É 

presidido pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental; 

● Fundo Municipal do Meio Ambiente (FUMMAM): Instituído pela Lei nº 5.576/93 e regulamentado 

pelo Decreto nº 254/2009, tem como finalidade apoiar a implementação de projetos de defesa 

ambiental. 

No caso de Quissamã, os órgãos responsáveis pela Política Municipal de Meio Ambiente são: 

● Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Instituído pela Lei nº 427/97 e regulamentado pelo 

Decreto nº 254/2009, tem como finalidade:  desenvolver a política de meio ambiente, atividades de 

preservação das florestas, do solo, da fauna e demais recursos renováveis. Acompanhar e fiscalizar 

concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. 

● Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (COMADES): Órgão 

consultivo em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do 

meio ambiente natural e construído, em todo território do Município de Quissamã. Instituído pela Lei 

nº 1.483/2015. 

7.2.2 O Licenciamento Ambiental 

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) estabelece em seu art. 10, que “a construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”.  
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Esse instrumento é capaz de permitir a realização de diversos empreendimentos potencialmente 

poluidores, impondo-lhes, contudo, parâmetros necessários a garantir o crescimento socioeconômico 

sem provocar danos ao meio ambiente, fazendo com que as presentes e futuras gerações possam 

viver em um meio ambiente equilibrado. Objetiva-se por meio do licenciamento prevenir impactos 

ambientais negativos, ou não for possível, mitigá-los por meio o estabelecimento de condicionantes 

nas licenças ambientais.  

O art. 10 da Resolução CONAMA nº 237/97, define as etapas e critérios a serem observados no 

licenciamento ambiental. No Anexo I, desta resolução consta a lista exemplificativa de atividades e/ou 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. na qual consta o transporte por dutos.  

Assim sendo, considerando que o Projeto SPOT é um empreendimento utilizador de recursos naturais, 

passível de causar degradação ambiental, elencado no Anexo I da Resolução CONAMA nº 237/97, 

para sua implantação e operação é necessário o devido licenciamento ambiental.  

Ademais, o órgão ambiental competente para licenciá-lo é o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de 

Janeiro - INEA/RJ. Isso porque, com o advento da LC nº 140/2011, a lacuna sobre a competência 

comum dos entes federativos prevista no art. 23, da Constituição Federal de 1988 foi sanada. Assim, 

de acordo com o referido ato normativo, a competência do órgão estadual é residual - quando não 

previstas nas hipóteses dos arts. 7º (União) e 9º (Municípios).  

Os critérios para definição de tal competência estão indicados na Lei Complementar nº 140/2011, que 

são, basicamente, a localização ou a tipologia das atividades a serem licenciadas. Como regra, 

atividades localizadas em dois ou mais estados, no mar territorial ou plataforma continental, ou que 

envolvam matéria nuclear e militar são de competência da União Federal.  

Os Municípios têm competência para licenciar atividades de impacto considerado local, assim definido 

por norma editada pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Os Estados terão competência 

residual e licenciarão as demais atividades que não estejam enquadradas nos critérios anteriores. 

Quanto à competência do Estado, deve-se atentar também que lhe compete promover o licenciamento 

ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de 

conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs), cuja 

competência é da União.  

Ante a delimitação de competência, foi publicada a Resolução CONEMA nº 42/2012 que definiu como 

competência do Estado do Rio de Janeiro toda a atividade que cause ou possa causar degradação 

ambiental em mais de um Município do Estado, que venha a atingir ambiente marinho ou unidade de 

conservação do Estado e/ou que a atividade seja listada em âmbito federal ou estadual como sujeita à 

elaboração de EIA e RIMA.  

Portanto, considerando que a implantação do Projeto SPOT é atividade potencialmente poluidora, não 

elencada nos arts 7º e 9º da LC nº 140/2011,  a ser realizada em três municípios do Estado do  

Rio de Janeiro, e exige a elaboração do EIA/RIMA, a competência para promover o licenciamento 

ambiental é do INEA, órgão público vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente com a função de 

executar as políticas estaduais do meio ambiente, nos termos da Lei Estadual nº 5.101/2007.  

Nesse contexto, o Decreto Estadual nº 44.820, de 02/06/2014, dispõe sobre o Sistema de 

Licenciamento Ambiental - SLAM do Estado do Rio de Janeiro. 

O art. 2º do referido Decreto assevera: 

“Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades utilizadores 

dos recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental” 
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De acordo com o art. 5º do Decreto 44.820/2014, às licenças ambientais são atos administrativos, 

mediante os quais, o órgão ambiental competente estabelece as condições necessárias para a 

localização, instalação e operação de empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente 

poluidores ou ainda que possam causar degradação ambiental.  

Já o art. 6º do mesmo diploma prevê os tipos de licenças ambientais, quais sejam: a Licença Prévia, a 

Licença de Instalação, a Licença Prévia e de Instalação, a Licença de Operação, a Licença de 

Instalação e de Operação, a Licença Ambiental Simplificada, a Licença de Operação e Recuperação e 

a Licença Ambiental de Recuperação.  

Releva destacar que no dia 24 de dezembro de 2019, foi publicado o Decreto nº 46.890, de 23 de 

dezembro de 2019, o qual dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e demais Procedimentos 

de Controle Ambiental – SELCA.  O referido decreto começa a vigorar 180 (cento e oitenta) dias depois 

de sua publicação (art. 61). Cabe registrar que a norma prevê a possibilidade de conversão dos 

procedimentos relativos a licenças e aos demais instrumentos anteriormente em tramitação nos novos 

instrumentos previsto no novo decreto (art. 57). Dessa forma, tem-se ao longo do processo de 

licenciamento a possibilidade do empreendedor fazer a conversão do procedimento para obtenção dos 

novos instrumentos.  

Nesse sentido, cita-se que o Decreto nº 46.890/2019 prevê em seu art. 22, as seguintes modalidades 

de licenças: a) Licença Ambiental Integrada (LAI), b) Licença Ambiental Prévia (LAP), c) Licença 

Ambiental de Instalação (LI), d) Licença Ambiental de Operação (LO); e) Licença Ambiental 

Comunicada (LAC); (f) Licença Ambiental de Operação e Recuperação (LOR); e Licença Ambiental de 

Recuperação (LAR),   

O presente estudo tem por finalidade a obtenção da Licença Prévia (LP), que, de acordo com o  

art. 7º do Decreto ainda vigente, “é concedida na fase do planejamento do empreendimento ou 

atividade e aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação”. O 

prazo máximo de validade da LP é de cinco anos. 

7.2.3 Recursos Hídricos 

As águas podem ser de domínio da União ou dos Estados (arts. 20 e 26 da CF/88). Em que pese a 

Constituição Federal atribuir a União a competência privativa para legislar sobre águas (art. 24, IV), é 

pacífico o entendimento de que os Estados, especialmente por terem corpos d'água entre seus bens 

de domínio, bem como por terem competência concorrente para legislar sobre a proteção do meio 

ambiente, possuem competência para legislar sobre a gestão das águas, observadas as regras de 

competência concorrente.  

O Brasil possui o Código de Águas, instituído pelo Decreto nº 24.643/1934, que consubstância a 

legislação básica sobre a gestão do uso da água. Atualmente, o mais importante instrumento jurídico 

de Recursos Hídricos é a Lei nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em cumprimento ao inciso XIX, 

do art. 21 da Constituição Federal. 

A PNRH contém seis instrumentos1, entre os quais destacam-se: (i) o enquandramento dos corpos de 

água em classes, segundo os usos preponderantes de água; (ii) a outorga dos direitos de uso de 

recursos hídricos; e (iii) a cobrança pelo uso de recursos hídricos.  

 
1 Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:I - os Planos de Recursos Hídricos;II - o enquadramento 
dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água;III - a outorga dos direitos de uso de recursos 
hídricos;IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;V - a compensação a municípios;VI - o Sistema de Informações sobre 
Recursos Hídricos. 
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Releva notar que tais instrumentos também estão previstos na Lei Estadual nº 3.239/1999, que instituiu 

a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos.  

No que se refere ao enquadramento em classes, a Lei nº 9.433/1997 admite a classificação das águas 

conforme a legislação ambiental (art. 10). Com efeito,  a Resolução CONAMA no 357, de 17/03/2005, 

estabelece critérios sobre a classificação dos corpos de água superficiais e, para as águas 

subterrâneas, de acordo com a Resolução CONAMA nº 396/2008. Ambas as Resoluções definem, 

entre outras providências, diretrizes ambientais para o enquadramento, enquanto a Resolução 

CONAMA nº 357/2005, trata, especificamente, de condições e padrões de lançamentos de efluentes. 

Em 16 de maio de 2011, foi publicada a Resolução CONAMA no 430/2011 que dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução CONAMA no 

357/2005. 

 A Resolução CONAMA nº 430/11 determina que os mesmos só possam ser lançados nos corpos de 

água após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos 

nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. Esta mesma resolução veda o lançamento dos 

Poluentes Orgânicos Persistentes - POPs referidos na Convenção de Estocolmo (Decreto Legislativo 

no 204/04); bem como, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade - tais como as águas de 

abastecimento, do mar e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação para fins de diluição 

antes do seu lançamento.  

A seguir, são apresentadas as principais normas federais sobre poluição de águas: 

● Lei n° 9.966/2000 - Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas de jurisdição nacional e 

dá outras providências. Com relação aos sistemas de prevenção, controle e combate da poluição, 

esta Lei estabelece que todo porto organizado, instalação portuária e plataforma, bem como suas 

instalações de apoio, deverão dispor, obrigatoriamente, de instalações ou meios adequados para o 

recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o combate da poluição (art. 5º); 

● Decreto Legislativo n° 74/1976 - Aprova o texto da Convenção Internacional sobre 

Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo; 

● Decreto Legislativo n° 60/1995 - Aprova o Texto da Convenção Internacional para a Prevenção da 

Poluição por Navios de 1973, de seu Protocolo de 1978, de suas Emendas de 1984 e de seus 

Anexos Opcionais III, IV e V; 

● Decreto n° 79.437/1977 - Promulga a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em 

Danos Causados por Poluição por Óleo, 1969; 

● Decreto n° 83.540/1979 - Regulamenta a aplicação da convenção internacional sobre a 

responsabilidade civil em danos causados por poluição por óleo; 

● Decreto n° 87.566/1982 - Promulga o texto da Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha 

por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, concluída em Londres, a 29 de dezembro de 1972; 

● Decreto n° 1.530/1995 - Declara a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar, concluída em Montego Bay, Jamaica, em dezembro de 1982; 

● Portaria IBAMA n° 28/2001 - Cria o Programa Nacional de Vigilância para Prevenção e 

Monitoramento de Derrames de Óleo com finalidade de dar cumprimento às atribuições do IBAMA; 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o art. 18 da Lei Estadual nº 3.239, de 02/08/1999, assevera 

que depende de outorga do Estado as águas de seu domínio, sejam superficiais ou subterrâneas. O 

art. 22, por sua vez, prevê os usos sujeitos a outorga: I - derivação ou captação de parcela da água 

existente em um corpo de água, para consumo; II - extração de água de aquíferos;III - lançamento, em 

corpo de água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua 
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diluição, transporte ou disposição final; IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; e V - outros 

usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo hídrico. 

Cabe registrar que as outorgas serão homologadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nos 

termos do art. 45, inciso III. Cabe à Diretoria de Licenciamento Ambiental do INEA editar atos de outorga 

de direito de uso de recursos hídricos, nos termos do art. 22, V, do Decreto nº 46.619/2019. 

Durante a fase de implantação dos dutos, estima-se um consumo aproximado de 800.000 litros de 

água para a mão-de-obra direta e indireta no uso de higiene cotidiana. Tal água será fornecida por 

caminhão pipa de água potável, devidamente licenciado junto aos órgãos competentes, bem como 

água mineral para o consumo dos trabalhadores. Para o teste hidrostático, a água utilizada será 

captada de poço artesiano ou de outro ponto de captação autorizado, desde que a qualidade da água 

atenda à norma NBR 15280-2. O transporte da água, por sua vez, será feito através de bombeamento 

ou caminhão pipa.  

Com relação aos efluentes líquidos, tudo que for produzido na faixa dos oleodutos será manipulado e 

removido para tratamento e descarte externo. Todos  os sistemas serão armazenados em reservatórios 

impermeabilizados e serão removidos por caminhão-vácuo para tratamento externo.  

A seguir, são apresentadas as principais normas estaduais sobre o uso da água: 

● Lei nº 650, de 11/01/1983 - Dispõe sobre a política estadual de defesa e proteção das bacias fluviais 

e lacustres do Rio de Janeiro; 

● Lei nº 3.239/1999, de 02/08/1999 - Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos; cria o Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; regulamenta a Constituição Estadual, em seu 

art. 261, parágrafo 1º, inciso VII; e dá outras providências;  

● Lei nº 5.101, de 04/10/ 2007- Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente - INEA e 

sobre outras providências para maior eficiência na execução de Políticas Estaduais de Meio 

Ambiente, de Recursos Hídricos e Florestais; 

● Lei nº 5.139, de 29/11/2007 - Dispõe sobre o acompanhamento e a fiscalização, pelo Estado do  

Rio de Janeiro, das compensações e das participações financeiras previstas no art. 20, §1º, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, oriundas das concessões, permissões, cessões e 

outras modalidades administrativas para a exploração de recursos hídricos e minerais, inclusive 

petróleo, gás natural e outros recursos naturais; 

● Resolução CERHI-RJ nº 107/2013, de 22/05/2013 - Aprova nova definição das Regiões 

Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro e revoga a Resolução CERHI-RJ nº 18, de 08 de 

Novembro de 2006. 

● Resolução INEA n. 172/2019: Aprova a Norma Operacional - NOP-INEA-38.R-0 - Critérios, 

Definições e Condições para Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos Subterrâneos (OUT-

SUB); 

7.2.4 Emissões Atmosféricas 

A Lei n. 6.938/81 dispõe que compete ao CONAMA o estabelecimento de normas, critérios e padrões 

relacionados à manutenção e ao controle da qualidade do meio ambiente com vistas ao racional uso 

dos recursos ambientais (art. 8º, VII). 

Tendo como base esse dispositivo, o Conselho expediu a Resolução CONAMA n. 05/1989, que trata 

do Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar (PRONAR), além da Resolução CONAMA n. 

03/1990, que tem como escopo a definição de padrões de qualidade do ar, constantes no PRONAR. 

O PRONAR trata-se de um dos instrumentos básicos da gestão ambiental com fins de proteção da 

saúde e bem estar das populações e melhoria da qualidade de vida. O objetivo do Programa é 

assegurar o desenvolvimento econômico e social do País de maneira ambientalmente segura, 
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mediante a restrição dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica, em prol 

de uma melhoria na qualidade do ar, e com vistas ao atendimento dos padrões estabelecidos e ao não 

comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas como não degradadas (item n. 1 da 

Resolução CONAMA n. 05/1989). 

No dia 19 de novembro de 2018, a Resolução CONAMA n. 03/1990 foi revogada pela Resolução 

CONAMA n. 491/2018, que, então, passou a estabelecer os novos padrões de qualidade do ar, 

sequencialmente, em quatro etapas - sendo ainda revogados os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução 

CONAMA n. 05/19892. 

Na esfera estadual, a gestão de qualidade do ar é incumbência do INEA, que o faz através do 

monitoramento da concentração de poluentes na atmosfera, bem como da realização de programas de 

controle da poluição do ar, vide o PROMON Ar, o Programa Fumaça Preta e o Programa de Inspeção 

e Manutenção Veicular - I/M. 

O Estado do Rio de Janeiro contempla uma rede de monitoramento da qualidade do ar que abarca  

5 (cinco) dentre as 8 (oito) Regiões de Governo, abrangendo a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ), a Região Médio Paraíba (RMP), a Região Serrana (RS), a Região Norte Fluminense (RNF) e 

a Região da Costa Verde (RCV). Essas regiões foram definidas como prioritárias pelo órgão ambiental 

estadual por concentrarem uma ocupação urbana densa e uma alta quantidade de fontes de emissões 

atmosféricas. A rede de monitoramento da qualidade do ar é constituída por 21 estações, que 

seguidamente fazem amostragem de gases (NOx, CO, SO2, O3, HC, VOC) e material particulado. 

É importante expor que os dados obtidos junto à rede de monitoramento são avaliados, de modo que 

são feitos e divulgados diariamente Boletins da Qualidade do Ar. Ademais, a cada ano, publica-se o 

Relatório da Qualidade do Ar, que demonstra o Perfil da Qualidade do Ar no Estado do Rio Janeiro. 

A regulamentação dos Padrões de Qualidade do Ar no Rio de Janeiro dá-se pelo Decreto  

n. 44.072/2013 - com destaque para os arts. 2º e 3º: 

Art. 2º A administração da qualidade do ar no território do Estado do Rio de Janeiro será 

realizada pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) mediante aplicação de Padrões de 

Qualidade do Ar, compreendidos por Metas Intermediárias e Padrões Finais. 

Parágrafo Único - Os valores das Metas Intermediárias e Padrões Finais serão fixados por 

Decreto, após proposta do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONEMA, no período 

máximo de 1 (um) ano, a contar da data de publicação deste Decreto, tendo por base 

Minuta elaborada pelo INEA, no qual obrigatoriamente: 

 
2 Os referidos itens possuíam o seguinte teor: 
2.2.1 - Ficam estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do ar: os primários e os secundários. 
a) São padrões primários de qualidade do ar as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da 
população, podendo ser entendidos como níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-
se em metas de curto e médio prazo. 
b) São padrões secundários de qualidade do ar, as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o 
mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e flora aos materiais e meio 
ambiente em geral, podendo ser entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de 
longo prazo. 
Os padrões de qualidade do ar aqui escritos serão definidos através de Resolução específica do CONAMA. 
2.3 - PREVENÇÃO DE DETERIORAÇÃO SIGNIFICATIVA DA QUALIDADE DO AR 
Para a implementação de uma política de não deterioração significativa da qualidade do ar em todo o território nacional, suas 
áreas serão enquadradas de acordo com a seguinte classificação de usos pretendidos: 
Classe I: Áreas de preservação, lazer e turismo, tais como Parques Nacionais e Estaduais, Reservas e Estações Ecológicas, 
Estâncias Hidrominerais e Hidrotermais. Nestas áreas deverá ser mantida a qualidade do ar em nível o mais próximo possível 
do verificado sem a intervenção antropogênica. 
Classe II: Áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo padrão secundário de qualidade. 
Classe III: Áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo padrão primário de 
qualidade. 
Através de Resolução específica do CONAMA serão definidas as áreas Classe I e Classe III, sendo as demais consideradas 
Classe II. 
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I - serão revisados os Padrões de Qualidade do Ar, previstos pela Resolução CONAMA 

03/90, para poluentes como Monóxido de Carbono (CO), Partículas Totais em Suspensão 

(PTS), Partículas Inaláveis (PI), Ozônio (O3), Dióxido de Nitrogênio (NO2) e Dióxido de 

Enxofre (SO2); 

II - serão incorporados Padrões de Qualidade do Ar para os poluentes Benzeno e Material 

Particulado 2,5 (MP 2,5); 

III - poderão ser estabelecidos parâmetros auxiliares, a qualquer tempo, para poluentes 

tais como Fumaça, Chumbo (Pb) em material particulado e outros; 

Art. 3º A determinação dos Padrões Primários da Qualidade do Ar será estabelecida 

através de Metas Intermediárias e Padrões Finais, devendo ser considerados o nível de 

desenvolvimento industrial do Estado, os riscos existentes à saúde, a viabilidade 

tecnológica e os aspectos econômicos, sociais e políticos. 

Parágrafo Único. As Metas Intermediárias, que assumem a condição de padrão 

temporário, deverão ser cumpridas em 3 (três) etapas assim determinadas: 

I. Etapa 1 - valores de concentração para os 4 (quatro) primeiros anos, a contar da fixação 

dos valores previstos no parágrafo único do artigo 2o deste Decreto; 

II. Etapa 2 - valores de concentração de poluentes atmosféricos que devem ser 

respeitados nos anos subsequentes à Etapa 1, cujo prazo será progressivamente fixado 

com base nas avaliações periodicamente realizadas; 

III. Etapa 3 - valores de concentração de poluentes atmosféricos que devem ser 

respeitados nos anos subsequentes à Etapa 2, cujo prazo será progressivamente fixado 

pelo CONEMA com base nas avaliações periodicamente realizadas. 

Não se tem ciência de Decreto ou de proposta do CONEMA que tenha estabelecido valores de Metas 

Intermediárias e Padrões Finais, consoante disposto no art. 2º, parágrafo único, do Decreto n. 

44.072/2013. 

Assim sendo, o Decreto n. 44.072/2013 prevê que, até que haja o estabelecimento dos valores de 

concentração a que se referem os artigos 2º e 3º do Decreto, ficam adotados como Padrões de 

Qualidade do Ar a serem seguidos no território do Estado do Rio de Janeiro, os valores de concentração 

de poluentes disposto pela Resolução CONAMA n. 03/1990 (art. 5º). 

Contudo, conforme demonstrado, a Resolução CONAMA n. 03/1990 foi revogada pela Resolução 

CONAMA n. 491/2018. Dessa maneira, os valores de concentração de poluentes dispostos pela 

Resolução CONAMA n. 491/2018 são os padrões atualmente em vigor no Rio de Janeiro. De mais a 

mais, em virtude da publicação da nova Resolução que muda os padrões nacionais de qualidade do ar 

e estabelece a nova faixa do índice de qualidade do ar, os Relatórios de Qualidade do Ar dos anos de 

2016, 2017 e 2018 estão sendo revisitados pelo INEA3. 

Abaixo são apresentadas as principais normas sobre emissões atmosféricas: 

● Decreto N° 2.699/1988 - que promulga a emenda ao Protocolo de Montreal sobre substâncias que 

destroem a camada de ozônio, o Decreto foi criado com o objetivo de proteger a camada mediante 

adoção de medidas preventivas para controlar de modo equitativo as emissões globais de 

substâncias que a destroem; 

 
3 É o que se nota pelo acesso ao sítio eletrônico do INEA, disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/ar-agua-e-
solo/monitoramento-da-qualidade-do-ar-e-meteorologia/>. Acesso em 13 de fevereiro de 2020 
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● Decreto Legislativo N° 91/1989 - Aprova os textos da Convenção de Viena para a Proteção da 

Camada de Ozônio, de 1985 e do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a Camada 

de Ozônio, de 1987; 

● Decreto Legislativo N° 51/1996 - Aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre 

Substâncias que destroem a Camada de Ozônio, adotadas em Copenhague, em 25 de novembro 

de 1992; 

● Decreto N° 181/1991 - Promulga os Ajustes ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que 

destroem a Camada de Ozônio, de 1987; 

● Resolução CONAMA N° 05/1989 - Dispõe sobre o Programa Nacional de controle da Qualidade 

do Ar - PRONAR e dá outras providências; 

● Resolução CONAMA N° 491/2018 - Revoga a Resolução Conama nº 03/1990 e os itens 2.2.1 e 

2.3 da Resolução Conama nº 05/1989 

● Resolução CONAMA N° 08/1990 - Estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de 

poluentes do ar para processos de combustão externa em fontes novas fixas de poluição; 

● Resolução CONAMA N° 436/2011 - Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação anterior a 02 de 

janeiro de 2007. 

● Decreto Estadual Nº 44.072/2013 - Regulamenta os Padrões de Qualidade do Ar no Estado do Rio 

de Janeiro, tendo por base padrões nacionais e as Diretrizes e recomendações da organização 

Mundial de saúde, e dá outras providências. 

7.2.5 Ruídos 

A Resolução CONAMA n. 1/1990 determina que atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, que gerem ruídos, deverão, em observância ao interesse da saúde e do sossego público, 

observar os padrões, critérios e diretrizes nela estabelecidos. 

De acordo com a referida resolução, a norma técnica ABNT NBR 10.152 - Níveis de Ruído para conforto 

acústico fixará os limites máximos para emissão de ruído, e as medições de ruído deverão ser 

efetuadas de acordo com a ABNT NBR 10.151 - Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas visando o 

conforto da comunidade. 

Em âmbito estadual, a Lei n. 126/1977 dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado do 

Rio de Janeiro, a qual considera prejudiciais à saúde, à segurança ou ao sossego público quaisquer 

ruídos que (i) atinjam, no ambiente exterior ao recinto em que têm origem, nível sonoro superior a 85 

(oitenta e cinco) decibéis, medidos no curso C do "Medidor de Intensidade de Som", de acordo como 

método MB-268, prescrito pela Associação Brasileira de Normas Técnicas; e (ii) alcancem, no interior 

do recinto em que têm origem, níveis de sons superiores aos considerados normais pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (art. 2º). No primeiro caso, cada Município regulamentará a Lei, dentro 

de seus limites (art. 2º-A). 

A seguir, são apresentadas as normas existentes em cada um dos municípios interceptados pelos dutos 

do Projeto SPOT. 

São João da Barra 

● Lei Municipal Nº 34/2003 - Institui o Código de Posturas e dá outras providências; 

● Lei Municipal Nº 357/2015 - Institui o Plano Diretor e o Sistema de Acompanhamento e Controle, 

em atendimento às disposições da Lei Federal 10.257/2001 e dispõe sobre o macrozoneamento; 

● Lei Municipal Nº 359/2015 - Institui o Uso e Ocupação do Solo. 
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Campos dos Goytacazes 

● Lei Ordinárias Nº 7974/2007 - Institui o Uso e Ocupação do Solo do Município. 

Quissamã 

● Lei Nº 0286/1994 - Institui o Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município e dá outras 

providências 

● Lei Complementar Nº 002/2006 - Institui o Plano Diretor do Município e dá outras providências 

● Lei Complementar Nº 005/2019 - Altera o Anexo VII do Plano Diretor de desenvolvimento 

sustentável do município e dá outras providências 

Ressalte-se, contudo, que nenhum dos municípios possui definição sobre os limites ambientais 

relativos ao ruído. Dessa forma, aplicam-se as disposições da  ABNT NBR 10.151. 

7.2.6 Fauna e Flora 

O art. 225, § 1º, VII, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que cabe ao Poder 

Público proteger a fauna e flora, sendo vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 

sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. 

Diversas normas tratam da proteção da fauna no em nosso país, sendo que já em 1967 foi editada a 

Lei n. 5.197, conhecida como “Código da Caça”. No ano de 2012, o Código Florestal de 1965 foi 

alterado por força da Lei 12.651, conhecida como Novo - e atual - Código Florestal.  

Também são verificados importantes dispositivos na Lei da Mata Atlântica (Lei n. 11.428/06), 

principalmente no que se refere às medidas mitigadoras e compensatórias quanto à conservação de 

espécies. Nessa linha, o Decreto n. 6.660 de 2008, que regulamenta a mencionada lei, também trouxe 

inovações no texto de seu artigo 39.  

Além disso, é imprescindível mencionar as Portarias MMA ns. 443/2014, 444/2014 e 445/2014 que 

listam, respectivamente, as espécies ameaçadas de extinção de Flora, de Fauna (mamíferos, aves, 

répteis, anfíbios e invertebrados terrestres), e de Fauna (peixes e invertebrados aquáticos). Registra-

se também a relevância da Portaria SEMA n. 01/1998, que traz Lista da Fauna Ameaçada de Extinção 

no Estado do Rio de Janeiro. 

Os espécimes de fauna e flora identificados na área prevista para a implantação do projeto são 

minuciosamente especificados nos Capítulos 7.5.3 Flora, 7.5.4. Fauna Terrestre, e 7.5.5.Biota 

Aquática. 

O projeto SPOT foi concebido em plena conformidade com as disposições relativas à proteção e 

preservação de fauna e flora. Nesse sentido, salienta-se inclusive que na área diretamente afetada pela 

instalação do projeto não há nenhuma espécie que terá sua sobrevivência ameaçada (afastando-se 

assim, a possibilidade de aplicação de dispositivos legais como o art. 11, I, alínea a, da Lei n. 

11.428/2006). 

Isso posto, abaixo são listados atos normativos que têm pertinência quanto ao assunto. 

● Lei n° 12.651/2012 - Dispõe sobre o novo código florestal brasileiro. Com fulcro em seu art. 1º, o 

código florestal “estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 

Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima 

florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios 

florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos”; 

● Lei n° 5.197/1967 - Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências; 

● Decreto N° 24.645/1934 - Estabelece medidas de proteção aos animais. Há grande discussão sobre 

a revogação deste Decreto, uma vez que o Decreto Nº 11/1991 revogou-o expressamente, mas o 
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Decreto Nº 761/93 revogou o Decreto Nº 11/91 e o Decreto Nº 24.645/1934 possuía força de lei na 

época em que foi criado, não podendo ser revogado por Decreto. Nesse sentido, mantém-se no 

presente estudo a análise do referido Decreto; 

● Decreto N° 97.633/1989 - Dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção à Fauna - CNPF, e dá 

outras providências; 

● Decreto Nº 4.361/2002 - Promulga o acordo para implementação das disposições da Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de dezembro de 1982, sobre a Conservação e 

Ordenamento de Populações de Peixes Transzonais e de Populações de Peixes Altamente 

Migratórios; 

● Portaria IBDF N° 122-P/1985 - Dispõe sobre a coleta, transporte, comercialização e industrialização 

de plantas ornamentais, medicinais, aromáticas e tóxicas, oriundas de floresta nativa, dependem de 

autorização do IBAMA; 

● Portaria SUDEPE n° 005-N/1986 - Proíbe a captura de tartarugas marinhas; 

● Portaria n° SUDEPE 11-N/1986 - Proíbe, nas águas sob jurisdição nacional, a perseguição, caça, 

pesca ou captura de pequenos cetáceos, pinípedes e sirênios; 

● Instrução Normativa Conjunta IBAMA/ICMBio Nº 01/2011 - Estabelece áreas de período de 

restrição periódica para as atividades de exploração e produção de óleo e gás, incluindo a 

perfuração de poços petrolíferos, instalação de dutos e levantamento de dados sísmicos, dentre 

outros; 

● Instrução Normativa IBAMA nº 04/2011 - Estabelece os critérios mínimos para inclusão no Plano 

de Recuperação Ambiental de Áreas Degradas (PRAD).  

● Portaria IBAMA n° 117/1996 - Regulamenta as observações de grandes cetáceos em ambiente 

natural. Tal Portaria visa prevenir e coibir o molestamento intencional de cetáceos encontrados em 

águas jurisdicionais brasileiras, de acordo com a Lei nº 7.643/87; 

● Portaria N°143-N/1998 - Institui o Centro Nacional de Pesquisa, Conservação e Manejo de 

Mamíferos Aquáticos - Centro de Mamíferos Aquáticos, com atuação em todo o território nacional. 

● Portaria MMA nº 443/2014 - Reconhece como espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção 

aquelas constantes da “Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção.” 

● Portaria MMA nº 444/2014 - Reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção 

aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção", trata 

de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados terrestres e indica o grau de risco de extinção 

de cada espécie; 

● Portaria MMA Nº 445/2014 - Reconhece como espécies de peixes e invertebrados aquáticos da 

fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies 

da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos"; 

O Estado do Rio de Janeiro também possui legislação sobre a fauna e a flora, que a seguir é 

apresentada: 

● Lei nº 690, de 01/12/1983 - Dispõe sobre a proteção às florestas e demais formas de vegetação 

natural e dá outras providências; 

● Lei nº 734, de 21/05/1984 - Proíbe, em todo o território do Rio de Janeiro, qualquer tipo de corte de 

floresta, consoante o disposto nos Artigos 2º e 3º da Lei nº 4.771/65 - Código Florestal. Tendo em 

vista que a Lei nº 4.771/65 foi revogada pela Lei nº 12.651, de 25/05/2012. Assim, deve ser aplicado 

o art. 4º da Lei nº 12.651/2012; 

● Lei nº 1.315, de 07/06/1988 - Institui a Política Florestal do Estado do Rio de Janeiro; 
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● Lei nº 6.572, de 31/10/2013 - Orienta sobre o PRAD e permite que o mesmo seja realizado em área 

rural particular, desde que esteja inserida no Cadastro Ambiental Rural. 

● Resolução INEA nº 72, de 28/06/2013 – Estabelece Procedimentos vinculados à Autorização 

Ambiental para levantamento, coleta, colheita, apanha,captura, resgate, transporte e monitoramento 

de Fauna Silvestre. 

● Portaria SEMA nº 01, de 04/06/1998 – Dispõe sobre a pesquisa realizada pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – UERJ, elaborando a Lista da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado.  

7.2.7 Espaços especialmente protegidos 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 inovou o ordenamento jurídico ao trazer, em 

seu artigo 225, diversos institutos e instrumentos relacionados à proteção do meio ambiente, de modo 

a gerar uma revolução não somente legislativa - mas também principiológica - no âmbito da gestão 

ambiental brasileira. 

Em consonância com essa mudança paradigmática, logo no parágrafo 1º, inciso III, do referido art. 225, 

define-se que cabe ao Poder Público instituir espaços territoriais a serem especialmente protegidos. 

A obrigação é reflexo do direito “ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida” (caput, art. 225, CRFB/1988). 

Para que seja assegurada a efetividade desse direito, além do estabelecimento dos espaços 

protegidos, a sua supressão ou alteração somente são permitidas mediante os termos da lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (art. 225, 

§ 1º, inciso III). 

Dessa maneira, a obrigação de instituir os espaços especialmente protegidos, em todas as unidades 

da Federação, envolve também, por certo, a regulamentação das hipóteses de alteração ou supressão 

dos mesmos. 

Levando em conta que a Constituição não expõe de forma taxativa o conceito de “espaços territoriais 

especialmente protegidos”, é necessário entender estes como gênero, que deve ser regulamentado à 

medida que a atividade legislativa é desenvolvida. 

São inseridos nesse gênero, entre outras possíveis, as Áreas de Preservação Permanente; Reserva 

Legal; Vegetação do Bioma Mata Atlântica; e Unidades de Conservação. 

Em relação ao projeto em análise, é imprescindível mencionar neste tópico os seguintes espaços 

especialmente protegidos: (i) Unidades de Conservação; (ii) Áreas de Preservação Permanente; e 

(iii) Bioma Mata Atlântica. 

Antes de se tratar especificamente das áreas ambientalmente protegidas aqui relevantes, é pertinente 

expor abaixo lista de diplomas legais federais que se relacionam a este tópico do Estudo: 

● Código Florestal - Lei Nº 12.651/2012 - Estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, 

áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o 

suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e 

prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance 

de seus objetivos; 

● Lei N° 6.902/1981 - Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental, 

regulamentada pelo Decreto n° 99.274/90. Alterada parcialmente pela Lei n° 7.804/1989; 

● Lei N° 9.985/2000 - Regulamenta o artigo 225, § 1°, incisos I, II, III e IV da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências; 
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● Lei Nº 11.428/2006 - regulamentada pelo Decreto nº 6.660 de 21/11/08, dispõe sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências; 

● Decreto Nº 6.660/2008 - regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, 

que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica; 

● Resolução CONAMA N° 12/1989 - Proíbe nas áreas de relevante interesse ecológico quaisquer 

atividades que possam por em risco o ecossistema; 

● Resolução CONAMA N° 428/2010 - Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a 

autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que 

trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão 

responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos 

não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências; 

● Resolução CONAMA N° 429/2011 - Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de 

Preservação Permanente - APPs; 

● Decreto nº 84.017/1979 - Aprova o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros.  

● Decreto N° 89.336/1984 - Dispõe sobre as reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico; 

● Decreto nº 98.897/1990 - Dispõe sobre as reservas extrativistas e dá outras providências; 

● Decreto N° 99.274/1990 - Regulamenta a Lei n° 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei n° 6.938, de 

31 de agosto de 1981, que dispõe, respectivamente, sobre a criação de Estações ecológicas e Áreas 

de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, e dá outras providências; 

● Decreto n. 5.758/2006 - Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus 

princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências; 

● Resolução CONAMA nº 12/1989 - Proíbe nas áreas de relevante interesse ecológico, quaisquer 

atividades que possam por em risco o ecossistema; 

Na esfera estadual, importante observar as seguintes normas que estão direta ou indiretamente 

relacionadas com o empreendimento: 

● Decreto nº 43.522, de 20/03/2012 - Cria o Parque Estadual da Lagoa do Açu; 

● Portaria INEA/RJ/PRES Nº 357, de 19/07/2012 - Reconhece como reserva particular do patrimônio 

natural, em caráter definitivo, a RPPN Fazenda Caruara, situada no município de São João da Barra 

- Rio de Janeiro. 

● Resolução INEA nº 71, de 18/06/2013 – Estabelece para fins do Disposto no Decreto Estadual nº 

42.471, de 25 de maio de 2010, considera-se entorno imediato das unidades de conservação de 

proteção integral as suas respectivas zonas de amortecimento.  

7.2.7.1 Unidades de Conservação 

A saber, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação foi instituído pela Lei 9.985 de 2000 e, 
posteriormente, regulamentado pelo Decreto n. 4.340 de 2002. O art. 2º, inciso I, define o conceito de 
Unidade de Conservação (UC): 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção 
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As Unidades de Conservação são divididas em dois grupos: (i) as Unidades de Proteção Integral; e (ii) 

as Unidades de Uso Sustentável. 

A categoria de Unidades de Proteção Integral contempla as seguintes modalidades: (i) Estação 

Ecológica; (ii) Reserva Biológica; (iii) Parque Nacional; (iv) Monumento Natural; e (v) Refúgio de Vida 

Silvestre. Esses espécies de UCs são taxativamente elencadas no art. 8º da norma em referência. 

Já na categoria de Unidades de Uso Sustentável, estão previstos os seguintes os tipos de UCs: (i) Área 

de Proteção Ambiental; (ii) Área de Relevante Interesse Ecológico; (iii) Floresta Nacional; (iv) Reserva 

Extrativista; (v) Reserva de Fauna; (vi) Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e (vii) Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (art. 14). 

No que tange ao caso específico, abaixo são expostas as Unidades de Conservação identificadas na 

Área de Estudo: 

Unidades de Conservação inseridas na Área de Estudo do empreendimento e respectivas 

informações, incluindo a distância da UC à faixa de servidão do Projeto SPOT e Área de Estudo 

interceptada. 
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NOME ESFERA ADMINISTRATIVA ÁREA (ha) 
MENOR DISTÂNCIA 

(km) 
ÁREA DE ESTUDO MUNICÍPIOS 

PARNA da Restinga de 
Jurubatiba 

Federal 14.922,39 13,40 AEL Macaé, Carapebus e Quissamã 

PE do Desengano Estadual 21.431,00 49,00 AER 
Santa Maria Madalena, São 
Fidélis e Campos dos 
Goytacazes 

PE da Lagoa do Açu Estadual 8.251,00 7,10 AEL Campos dos Goytacazes 

APA do Lagamar Municipal 262,46 9,00 AER Campos dos Goytacazes 

RPPN Fazenda Caruara Municipal 3.844,00 0,11 AEL São João da Barra 
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As UCs foram devidamente consideradas na elaboração deste EIA/Rima. Não se identificou que o 

empreendimento, especialmente em razão de sua tipologia (oleodutos), afetará esses espaços. 

Isso é juridicamente relevante. Se houvesse tal afetação, seria necessária a autorização não vinculante 

do órgão responsável pela administração da UC afetada no âmbito do licenciamento ambiental, nos 

termos do art. 36, § 3º, da Lei n. 9.985/2000 (Lei do SNUC) e art. 13, § 1º, da Lei Complementar n. 

140/2011. Como não é o caso, o dispositivo legal mencionado não se aplica no caso em análise. 

7.2.7.2 Áreas de Preservação Permanente 

O conceito de Áreas de Preservação Permanente (APPs) está presente na Lei 12.651 de 2012  

(Código Florestal), sendo, conforme seu artigo 3º, inciso II, a: “área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas”. 

Além disso, a delimitação das Áreas de Preservação Permanente é disposta no artigo 4º do mesmo 

ato normativo - em seção incluída no “Capítulo II - Das Áreas de Preservação Permanente”. 

No que concerne ao Projeto SPOT, as hipóteses de APPs que incidem na localidade são as previstas 

no art. 4, incisos I e VI, do Código Florestal: 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para 

os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos 

os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros; 

(...) 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. 

Isto é, estão presentes as chamadas APP de curso d’água e APP em restinga. Vale destacar que tais 

APPs também são relacionadas na Constituição do Estado do Rio de Janeiro (CERJ). O art. 268, inciso 

II, da Constituição, traz como APP a “vegetação de restingas quando fixadora de dunas”, enquanto 

que, inciso III, estão classificadas como APPs as “faixas marginais de proteção de águas superficiais”. 

Especificamente quanto à restinga, faz-se muito importante expor que, com base no Código Florestal, 

são necessários quatro requisitos para que o local seja considerado legalmente uma APP - quais sejam: 

i. Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por 

processos de sedimentação (art. 3º, XVI); 

ii. Presença de diferentes comunidades que recebem influência marinha (art. 3º, XVI); 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

19 

iii. Cobertura vegetal característica (em mosaico), encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e 

depressões (art. 3º, XVI); 

iv. Exercício das funções ambientais de fixação de dunas ou estabilização de mangues (art. 4º, VI). 

Assim sendo, na inexistência de um dos quatro aspectos descritos acima, não estar-se-á diante de 

APP. De todo modo, isso não significa que a área não será especialmente protegida pela legislação 

ambiental, pois poderá se enquadrar no regramento da Lei n. 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), o 

qual será tratado no subtópico seguinte deste Estudo. 

Isso posto, registra-se que, dada sua importância ambiental, a supressão ou intervenção em APPs é 

excepcionalíssima. De todo modo, ao Projeto SPOT é admitido, pela Lei, que se faça esse tipo de 

medida. O empreendimento detém utilidade pública, conforme o art. 3º, VIII, b, do Código Florestal. 

Enfim, registra-se que, por certo, qualquer supressão ou intervenção em APP será devidamente 

aprovada e compensada, consoante as normas de regência. 

7.2.7.3 Vegetação especialmente protegida do Bioma Mata Atlântica 

A Mata Atlântica é considerada pela Constituição Federal de 1988 patrimônio nacional, nos termos do 

artigo 225, § 4º: 

Art. 225. § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 

forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais 

É imprescindível destacar que, no ano de 2006, foi promulgada a Lei 11.428 - que prevê normas e 

dispositivos para a utilização e proteção da vegetação no Bioma da Mata Atlântica. Em 2008, o Decreto 

6.660 regulamentou essa Lei. Essas normas instituem diferentes regras em relação à supressão de 

vegetação, as quais variam de acordo com a classificação do estágio sucessional da vegetação no 

caso concreto. 

Consoante dispõe o art. 2º da Lei n. 11.428/2006, consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica 

as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações 

estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: 

Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; 

Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como 

os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves 

florestais do Nordeste. 

O Projeto SPOT está em consonância com a Lei n. 11.428/2006, enquadrando-se em 

excepcionalíssima hipótese que autoriza inclusive a supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica 

em seus variados estágios sucessionais: trata-se de empreendimento de utilidade pública, consoante 

o art. 3º, inciso VII, alínea b, da referida Lei. 

Além disso, pontua-se que, certamente, qualquer supressão ou intervenção em vegetação 

especialmente protegida do Bioma Mata Atlântica será devidamente aprovada e compensada, 

consoante as normas de regência (sobretudo a Lei n. 11.428/2006 e Decreto n. 6.660/2008). 

7.2.8 Gerenciamento de Resíduos 

A Lei n. 12.305/2010 estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”) e dispôs a respeito 

de seus princípios, instrumentos e objetivos, bem como acerca das diretrizes relativas ao 

gerenciamento e à gestão integrada de resíduos sólidos (incluídos os perigosos), das 

responsabilidades dos geradores e do poder público, e dos instrumentos econômicos aplicáveis. 
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São sujeitas à observância da referida norma as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam 

ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos (art. 2º). 

No Estado do Rio de Janeiro, a Política Estadual de Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei n. 

4.191/2003 - regulamentada pelo Decreto n. 41.084/2007 -, a qual traz princípios, procedimentos, 

critérios e normas referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, objetivando o controle da poluição, da contaminação 

e a minimização de seus impactos ambientais (art. 1º). 

As mencionadas ações têm de ocorrer em condições que não tragam inconvenientes ou malefícios à 

saúde, ao bem-estar público e ao meio ambiente e, nesse particular, registra-se que a lei estadual 

proíbe, expressamente, várias ações - como, por exemplo, o lançamento e disposição à céu aberto e 

em mananciais de resíduos sólidos (art. 3º da Lei n. 4.191/2003). 

A classificação dos resíduos sólidos, quanto à periculosidade e origem é contemplada pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (art. 13 da Lei n. 12.305/2010). Ademais, a ABNT NBR 10.004/2004 

regulamenta a classificação dos resíduos sólidos no que tange à periculosidade, considerando seus 

riscos potenciais à saúde pública e ao meio ambiente, a fim de que possam ser gerenciados 

adequadamente. De acordo com a mencionada norma, são três as classificações para os resíduos 

sólidos: Perigosos (Classe I), Não Inertes (Classe II - A) e Inertes (Classe II - B). 

Destaca-se que os municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã possuem 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Plano Municipal de Saneamento Básico. Assim, 

prevê-se ações de gestão do empreendimento em conformidade com os planos municipais em curso. 

A seguir são apresentados outros instrumentos legais federais referentes ao gerenciamento de 

resíduos sólidos: 

● Decreto N° 875/1993 - Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu depósito. 

● Resolução CONAMA Nº 358/2005 – Revoga as disposições da Resolução no 5/93, que tratam dos 

resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, para os serviços abrangidos no art. 1o desta 

Resolução. Revoga a Resolução no 283/01. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 

resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

● Resolução CONAMA Nº 275/2001 - Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos 

na coleta seletiva. 

● Resolução CONAMA Nº 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

dos resíduos da construção civil.  

● Resolução CONAMA Nº 348/2004 – Altera a Resolução CONAMA n° 307/2002, incluindo o amianto 

na classe de resíduos perigosos. 

● Resolução CONAMA Nº 431/2011 – Altera o art. 3o da Resolução no 307, de 5 de julho de 2002, 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso. 

● Resolução CONAMA Nº 448/2012 - Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 

307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA." 

● Resolução CONAMA Nº 469/2015 - Altera a Resolução CONAMA no 307, de 05 de julho de 2002, 

que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

● Resolução CONAMA Nº 313/2002 - Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 

Industriais. 
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● Resolução CONAMA Nº 362/2005 - Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo 

lubrificante usado ou contaminado. 

● Resolução CONAMA Nº 450/2012 - Altera os arts. 9º, 16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta o  

art. 24-A à Resolução nº 362, de 23 de junho de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA, que dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 

contaminado. 

● Resolução CONAMA Nº 452/2012 - Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de 

resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o Controle de 

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

● Portaria Ministerial N° 53/79 - Dispõe sobre os resíduos sólidos, sobretudo, de natureza tóxica, 

assim como substâncias inflamáveis, corrosivas, radioativas e outras consideradas prejudiciais que 

deverão sofrer tratamento ou acondicionamento adequado. 

● ABNT NBR 10004:2004 - Esta Norma classifica os resíduos quanto aos seus potenciais riscos de 

nocividade ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. 

Na esfera estadual, temos as seguintes normas: 

● Lei nº 2.011, de 13/07/1992 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de Programa de 

Redução de Resíduos. 

● Lei nº 4.191, de 30/09/2003 - Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e estabelece 

os princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado 

do Rio de Janeiro, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos 

ambientais. 

● Decreto nº 41.084/2007 - Regulamenta a Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003, que dispõe 

sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

7.2.9 Compensação Ambiental 

Relevante instrumento relacionado ao licenciamento ambiental de empreendimentos como o Projeto 

SPOT consiste na compensação ambiental que é definida pelo art. 36 da Lei do SNUC, abaixo 

transcrito: 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento 

em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é 

obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de 

Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não 

pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 

empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo 

com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.   

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem 

beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o 

empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 

conservação. 

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona 

de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser 

concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade 
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afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das 

beneficiárias da compensação definida neste artigo. 

Por conta da previsão do parágrafo 1º, a princípio, a compensação realizada pelo empreendimento não 

poderia ter valor inferior a meio por cento do total investido para execução da atividade. No entanto, o 

Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADIN n. 3.378-6/DF (Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 20/06/08), 

declarou inconstitucional o trecho:  “[...] não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a 

implantação do empreendimento”.  

Nesse cenário, já em 22/08/2002, foi editado, o Decreto Federal nº 4.340, que, no art. 31 e seguintes, 

regulamenta a compensação ambiental e institui a Câmara Federal de Compensação Ambiental 

(CFCA) no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. 

A CFCA possui caráter supervisor e tem por objetivo orientar o cumprimento da legislação 

referente à compensação ambiental oriunda do licenciamento ambiental federal. É 

composta por membros dos setores público e privado, da academia e da sociedade civil. 

À CFCA cabe estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da compensação 

ambiental federal, para agilizar a regularização fundiária das unidades de conservação, e 

para a elaboração e implantação dos planos de manejo. Além disso, a CFCA compete 

avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os procedimentos de cálculo da 

compensação ambiental, bem como deliberar, sob forma de resoluções, proposições e 

recomendações, visando o cumprimento da legislação ambiental referente à 

compensação ambiental federal4. 

Na seara estadual, foi instituída a Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro 

pela Resolução SEMADUR nº 078/2004, posteriormente alterada pelas Resoluções SEA nº 08, nº 25, 

nº 101 e nº 377/2013.  

A CCA/RJ é presidida pelo Secretário de Estado do Ambiente e tem como principal atribuição definir a 

aplicação dos recursos da compensação ambiental. 

O Projeto SPOT cumprirá com todos os seus deveres legais relacionados à compensação ambiental. 

Por fim, importante observar as principais normas sobre o tema, que seguem listadas abaixo: 

● Lei N° 9.985/2000 - Regulamenta o artigo 225, § 1°, incisos I, II, III e IV da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

● Decreto Nº 4.340/2002 - Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe 

sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras 

providências. 

● Lei nº 6.572, de 31/10/2013 - Dispõe sobre a compensação devida pelo empreendedor responsável 

por atividade de significativo impacto ambiental no Estado do Rio de Janeiro, institui a contribuição 

por serviços ecossistêmicos nos termos da lei federal 9.985/00 e dá outras providências. 

● Resolução SEA nº 518, de 02/06/2016 - Altera a Resolução SEA nº 25, de 19 de outubro de 2007, 

que modificou a Resolução SEA nº 008, de 09 de fevereiro de 2007, que alterou a Câmara de 

Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, criada pela Resolução SEMADUR  

nº 078-2004. Dispondo sobre a organização e as atribuições da CCA/RJ. 

● Resolução SEA nº 491, de 16/11/2015 - Regulamenta os mecanismos operacionais e financeiros 

de que trata a lei nº 6.572, de 2013, com as modificações introduzidas pela lei nº 7.061, de 2015, e 

estabelece critérios para os certames de licitação e chamada pública e dá outras providências. 

 
4Disponível em: <https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/camara-federal-de-compensacao-ambiental>. Acesso em 13 de 
fevereiro de 2020, 
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● Deliberação CECA/CN nº 4.888, de 02/10/2007 - Estabelece procedimentos para gradação de 

Impacto Ambiental para fins de Compensação Ambiental, de que trata a lei nº 9.985, de 18/07/2000. 

● Resolução CONJUNTA SEA/INEA nº 638, de 08/11/2016 – Estabelece procedimentos para a 

celebração de termos de compromisso de compensação ambiental - TCCA, para cumprimento da 

obrigação referente à compensação ambiental de que trata o ART. 36 da Lei Federal No 9.985/00 e 

lei estadual no 6572/2013. 

7.2.10 Da Responsabilidade Ambiental 

A Constituição Federal possui um capítulo dedicado à proteção do meio ambiente e que estabelece o 

direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Em seu  

art. 225, § 3º, prevê o regime de responsabilidade ambiental aplicável a pessoas físicas e jurídicas: 

“As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados”. 

As normas vigentes que regulamentam este dispositivo constitucional preveem a possibilidade de 

responsabilização ambiental em 3 (três) esferas: civil, administrativa e penal. As sanções são 

independentes e podem ser impostas de forma cumulativa. 

No nível federal, a responsabilidade administrativa está regulamentada por meio da Lei nº 9.605/1998 

e do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, sem prejuízo de previsão em outras normas específicas 

federais e na legislação estadual e municipal. No que tange à natureza da responsabilidade 

administrativa, o entendimento majoritário da atual jurisprudência é no sentido de que a 

responsabilidade nesse caso seria subjetiva, ou seja, a sua aplicação depende da comprovação de 

dolo ou culpa por parte do infrator, além da demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o 

dano e a atividade desenvolvida. 

A responsabilidade administrativa é imposta por meio de um processo administrativo iniciado pelo órgão 

ambiental federal, estadual ou municipal contra aqueles que violarem a legislação ambiental, sendo 

aplicadas sanções administrativas, tais como, advertência, embargo e suspensão da obra ou da 

atividade e multas. 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (“Lei nº 6.938/1981”) estabeleceu que a responsabilidade civil 

possui natureza objetiva, ou seja, para ser reconhecido o dever de reparação civil por danos ambientais 

não é necessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando haver a demonstração do dano e do nexo 

de causalidade entre o dano e a atividade desenvolvida. 

A responsabilidade civil é imposta por meio de ações judiciais ou mesmo administrativas, as quais 

buscam a reparação e/ou compensação pelo dano ambiental. Diversos são os agentes que podem 

pleitear tal reparação, tais como o Ministério Público Estadual e Federal, Órgãos Ambientais Federais, 

Estaduais e Municipais, Organizações Não Governamentais - ONGs e cidadãos em geral. Como regra 

o Ministério Público e os Órgãos Ambientais são os atores principais. 

A principal característica contida na Lei 6.938/81 diz respeito à inserção da regra da 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA nas questões relacionadas ao meio ambiente. 

Tal comando legal é denominado pela doutrina pátria como teoria do risco, na qual: 

"aquele que, através de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros, deve ser 

obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e o seu comportamento sejam isentos de 

culpa. Examina-se a situação e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e 

efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem 

direito de ser indenizada por aquele." (Silvio Rodrigues - "in" Direito Civil - 

Responsabilidade Civil - Editora Saraiva - 15ª Edição - p. 11/12). 
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Na hipótese de existir mais de um empreendedor, a reparação civil poderá ser exigida de qualquer um 

dos responsáveis, em virtude da solidariedade de ambos. Pode-se apontar, ainda, a responsabilidade 

do Estado pelo dano ambiental, quer seja por ação ou omissão, sendo certo que o ente público também 

pode ser solidariamente responsabilizado pelos danos ambientais provocados por terceiros, na medida 

em que é de sua competência o dever de fiscalizar e impedir que tais danos aconteçam. 

Quanto à responsabilidade criminal, as condutas consideradas ilegais contra o meio ambiente estão 

previstas na Lei nº 9.605/1998. A responsabilidade penal é subjetiva, portanto depende da 

demonstração de dolo ou culpa, e é imposta por meio de ação criminal pública incondicionada de 

titularidade do Ministério Público contra pessoas físicas e jurídicas. Todas as pessoas físicas são 

responsabilizadas na medida de sua culpabilidade, havendo presunção de responsabilidade de 

diretores, gerentes, gestores, etc. que sabendo da conduta criminosa deixam de agir para evita-la 

quando podem. As empresas são responsabilizadas quando o crime é praticado por representantes 

legais em seu interesse ou benefício. 

Ressalta-se, finalmente, que pela legislação em vigor as empresas de consultoria e os profissionais em 

geral também estão sujeitos à aplicação de sanções administrativas, civis e penais por todas as 

informações por eles prestadas, caso estas acarretem na ocorrência de dano ambiental e reste 

caracterizada conduta culposa. 

7.2.11 Patrimônio Histórico e Cultural 

De início, destaca-se que, nos termos da Constituição da República (art. 216), constituem o patrimônio 

cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem (i) as formas de expressão; (ii) os modos de criar, fazer e 

viver; (iii) as criações científicas, artísticas e tecnológicas; (iv) as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; (v) os conjuntos urbanos 

e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Desse modo, a Constituição estabelece que os sítios arqueológicos e pré-históricos são bens da União 

(art. 20, X). No entanto, a Magna Carta também dispõe que é de competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, bem como os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos (art. 23, IV). 

Ademais, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, prevê que é competência do Estado, em comum 

com a União e os Municípios, a proteção dos documentos, das obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, dos monumentos, paisagens naturais notáveis e dos sítios arqueológicos  

(art. 73, III da Constituição do Estado do RJ). 

No que se refere à competência para legislar acerca da proteção ao patrimônio histórico, cultural, 

artístico, turístico e paisagístico, consiste em competência concorrente entre a União, Estados e ao 

Distrito Federal (art. 24, VII, CF). Já os Municípios, por sua vez, têm competência para suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber, além de promover a proteção do patrimônio  

histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (art. 30, II e IX). 

Em âmbito federal, a Lei 3.924/1961 trata dos monumentos arqueológicos e pré-históricos, sendo 

competência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a avaliação dos impactos 

provocados pelo empreendimento ou atividade nos bens culturais acautelados a que se relaciona a 

Portaria Interministerial MMA/MJ/MC/MS n. 60/2015, além da apreciação das propostas de medidas de 

mitigação e controle decorrentes desses impactos. 

A referida Lei 3.924/1961 estabelece, no seu art. 8º, que o direito de realizar escavações para fins 

arqueológicos em terras de domínio particular constitui-se mediante permissão da União, através da 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nesse particular, a Portaria SPHAN n. 07/1988 
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foi editada para regulamentar os procedimentos necessários às autorizações e às permissões para 

pesquisas e escavações arqueológicas. 

Dessa forma, o IPHAN é o órgão responsável, em âmbito federal, pela fiscalização e cadastramento 

dos sítios pré-históricos ou arqueológicos, e pela autorização das diligências necessárias, nas 

hipóteses em que se mostrar essencial a participação da autarquia, de maneira a garantir a preservação 

do patrimônio cultural brasileiro. 

É um compromisso do empreendedor resgatar e preservar o patrimônio arqueológico existente, de 

modo a respeitar rigorosamente a legislação em vigência. Inclusive, conforme consta do Capítulo 9 

Medidas e Programas Ambientais, há previsão de medida ambiental especificamente relacionada à 

Proteção aos Bens Culturais Acautelados (Medida 18). 

Isso posto, são abaixo elencados os principais atos normativos relacionados ao tema: 

● Lei nº 3.924, de 26/07/1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

● Lei nº 6.292, de 15/12/1975 - Dispõe sobre o tombamento de bens no Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

● Lei nº 6.757, de 17/12/1979 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional  

Pró-Memória e dá outras providências. 

● Lei nº 6.766, de 19/12/1979 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras 

Providências. 

● Lei nº 7.542, de 26/09/1986 - Dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas 

ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em 

terreno de marinha e seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, 

alijamento ou fortuna do mar, e dá outras providências. Esta lei sofreu diversas alterações pela  

Lei nº 10.166, de 27/12/2000.  

● Lei nº 8.113 de 12/12/1990 - Dispõe sobre a natureza jurídica do Instituto Brasileiro do Patrimônio 

Cultural - IBPC e da Biblioteca Nacional. 

● Lei nº 11.483, DE 31/05/2007 - Dispõe sobre a revitalização do setor ferroviário, altera dispositivos 

da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, e dá outras providências. 

● Lei nº 13.123, de 20/05/2015 - Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição 

Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3o e 4o do 

Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de 

março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao 

conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso 

sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; 

e dá outras providências. 

● Decreto-Lei nº 25, DE 30/11/1937 - organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, 

estabelecendo os bens que o constituem, dentre eles, os arqueológicos.    

● Decreto nº 3.551, de 04/08/2000 - Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 

constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá 

outras providências. 

● Decreto nº 9.238, de 15/12/2017 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 

Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN, remaneja cargos em comissão e substitui cargos em comissão do Grupo-Direção 

e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. 
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● INSTRUÇÃO NORMATIVA IPHAN nº 001, de 25/03/2015 – Estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pelo IPHAN nos processos de licenciamento ambiental dos 

quais participe. 

● PORTARIA INTERMINISTERIAL nº 60, de 24/03/2015 - Estabelece procedimentos administrativos 

que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal em processos 

de licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis-IBAMA. 

● Portaria IPHAN nº 137, de 28/04/2016 - Estabelece diretrizes de Educação Patrimonial no âmbito 

do Iphan e das Casas do Patrimônio. 

● Portaria IPHAN nº 199, de 18/05/2016 – Institui a Coordenação Técnica Nacional de 

Licenciamento, cujas funções principais são: auxiliar a Direção do IPHAN nos processos de 

Licenciamento Ambiental e de representar o IPHAN junto aos órgãos responsáveis pelo 

licenciamento ambiental. 

● Portaria SPHAN nº 07, de 01/12/1988 - Estabelece procedimentos necessários à comunicação 

prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em sítios 

arqueológicos previstas na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961. 

No âmbito estadual, é fundamental o Decreto-Lei nº 2, de 11/04/1969, pois conceitua os bens 

integrantes do patrimônio cultural e institui medidas para a sua proteção. Assim se constitui o patrimônio 

cultural do Estado: 

Art. 1º - Constituem o patrimônio histórico, artístico e paisagístico do Estado da Guanabara, a partir do 

respectivo tombamento, na forma deste Decreto-Lei, os seguintes bens, públicos ou particulares, 

situados no território estadual: 

I. I - Construções e obras de arte de notável qualidade estética ou particularmente representativas de 

determinada época ou estilo;  

II. II - Prédios, monumentos e documentos intimamente vinculados a fato memorável da história local 

ou a pessoa de excepcional notoriedade;  

III. III - Monumentos naturais, sítios e paisagens, inclusive os agenciados pela indústria humana, que 

possuam especial atrativo ou sirvam de habitat a espécimes interessantes da flora ou da fauna 

local;  

IV. IV - Sítios arqueológicos.  

Além do Decreto menciona, que, inclusive instituiu o INEPAC, importante observar as seguintes normas 

estaduais: 

● Lei nº 509, de 3/12/1981 - Dispõe sobre o Conselho Estadual de Tombamento e dá outras 

providências. 

● Decreto-Lei nº 2, de 11/04/1969 - Define os Bens Integrantes do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Paisagístico do Estado da Guanabara e institui medidas para a sua proteção. 

● Decreto nº 5.808, de 13/07/1982 - Regulamenta o Conselho Estadual de Tombamento e dá outras 

providências. 

● Decreto nº 23.055, de 16/04/1997 - Dispõe sobre a tutela do patrimônio cultural do Estado, no que 

se refere ao poder de polícia, controle, sanções e penalidades. 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

27 

7.2.12 Demais Leis Estaduais Aplicáveis 

Além da legislação específica a cada tema acima abordado, para o empreendimento, é importante 

observar a Constituição Estadual (CERJ), que traz os princípios e as diretrizes a serem observadas 

pela Política Estadual de Meio Ambiente, além de outras normas aplicáveis a defesa do meio ambiente. 

Fundado na autorização constitucional, o Estado do Rio de Janeiro, no art. 261 de sua Constituição 

Estadual, consagrou o “direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, assim como 

uso comum do povo e essencial à qualidade de vida”. 

O art. 266 da CERJ assevera que o Estado e os Municípios deverão promover o zoneamento ambiental 

do território, bem como determina em seu parágrafo primeiro que toda transformação de uso do solo 

exige a apresentação de estudo de impacto ambiental e do correspondente licenciamento.  

De acordo com o art. 268 da CERJ, são áreas de preservação permanente: 

I - os manguezais, lagos, lagoas, lagunas e áreas estuárias; 

II - as praias, vegetação de restingas quando fixadoras de dunas, as dunas, costões rochosos e as 

cavidades naturais subterrâneas - cavernas;  

III - as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

IV - as áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, raros, vulneráveis ou menos 

conhecidos, na fauna e flora, bem como aquelas que sirvam como local de pouso, alimentação ou 

reprodução; 

V - as áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural; 

VI - aquelas assim declaradas por lei; 

VII - a Baía de Guanabara. (Redação pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 1989). 

Por sua vez, o art. 269 da CERJ assevera que são áreas de interesse ecológico, cuja utilização 

dependerá de prévia autorização dos órgãos competentes: 

I - as coberturas florestais nativas;  

II - a zona costeira;  

III - o Rio Paraíba do Sul;  

IV - a Ilha Grande;  

V - a Baía da Guanabara;  

VI - a Baía de Sepetiba. 

O art. 276 da CERJ exige a aplicação das tecnologias mais eficientes para preservação do meio 

ambiente quando se tratar de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

● Lei nº 1.204 de 07/10/1987 - institui o Comitê de Defesa do Litoral do Estado do Rio de Janeiro - 

CODEL. 

● Lei nº 1.681 de 19/07/1990 - Dispõe sobre a elaboração do Plano Diretor das áreas de proteção 

ambiental criadas no Estado. 

● Lei nº 1.898 de 26/11/1991 - Dispõe sobre a realização de auditorias ambientais, sendo seu  

art. 10 alterado pela Lei Nº 3.341, de 29/12/99. 

● Lei n° 2.423, de 17/08/1995 - Disciplina a pesca nos cursos d'água do estado do Rio de Janeiro e 

adota outras providências. 
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● Lei nº 3.325, de 17/12/1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Estadual de 

Educação Ambiental e cria o Programa Estadual de Educação Ambiental e complementa a  

Lei Federal nº 9.795/99 no Âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

● Lei n° 3.467, de 14/09/2000 - Dispõe sobre as Sanções Administrativas derivadas de condutas 

lesivas ao meio ambiente no estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências; 

● Lei nº 3.801, de 03/04/2002 - Impõe normas de segurança para operações de exploração, produção, 

estocagem e transporte de petróleo e seus derivados, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e 

regulamenta, em parte, o art. 276 da Constituição Estadual. 

● Lei nº 5.067/2007 - Determina a realização do Zoneamento Ecológico - Econômico do Estado do 

Rio de Janeiro, observados, no que couberem, os princípios e objetivos estabelecidos no Decreto 

Federal nº 4.297/02. 

● Decreto N° 134/1975 - Dispõe sobre prevenção e controle da poluição ambiental do Estado do  

Rio de Janeiro.  

● Decreto nº 8.974/1986 - Regulamenta a aplicação das penalidades previstas no Decreto  

Lei nº 134/75 alterado pelo Decreto Lei nº 21.287/95. 

● Resolução INEA 6/2009 - Disciplina o procedimento para exercício do poder de polícia ambiental 

pelo INEA e, institui outras providências. 

● Resolução INEA 31/2011 - Estabelece os códigos a serem adotados pelo INEA para o 

enquadramento de empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental. 

● Resolução INEA 52/2012 - Estabelece novos códigos para enquadramento de empreendimentos e 

atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos, assim como os empreendimentos capazes de 

causar degradação ambiental sujeitos ao licenciamento ambiental.  

● Norma Administrativa 63 - Procedimentos para requerimento de licenças ambientais.  

● Norma Técnica 202 - Critérios e padrões para lançamentos de efluentes líquidos. 

● Norma Técnica 603: Critérios e padrões de qualidade do ar ambiente. 

● Deliberação CECA nº 1.007/1986 - Aprova a NT-202 R.10 - Dispõe sobre Critérios e Padrões para 

Lançamento de Efluentes Líquidos. 

● Deliberação CECA nº 1.995/1990 - Aprova a DZ 942 R.7 - Diretriz do Programa de Autocontrole de 

Efluentes Líquidos. 

● Deliberação CECA nº 1.079/1987 - Aprova a DZ 209 R.2 - Diretriz de Controle de Efluentes Líquidos 

Industriais. 

● Portaria SERLA no 261-A, de 31/07/1997 - Estabelece normas para demarcação de faixas 

marginais de proteção em lagos, lagoas e lagunas; 

● Portaria SERLA nº 324, de 28/08/2003 - Define a base legal para estabelecimento da largura 

mínima da Faixa Marginal de Proteção – FMP. 

7.2.13 Legislação Ambiental dos Municípios Envolvidos 

Inicialmente, cumpre mencionar que a Constituição da República, em seu art. 182, concedeu ao Poder 

Público Municipal a execução da política de desenvolvimento urbano, conforme as diretrizes gerais 

fixadas em lei. Tal política tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.  
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É de se registrar que como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, 

tem-se o Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal e obrigatório para cidades com mais de vinte 

mil habitantes (art. 182, §1º, CF). 

A Carta Magna também elenca as competências dos Municípios (art. 305) e dentre elas está a 

promoção, no que couber, do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII).  

Na esfera federal, a norma que rege a política urbana, estabelecendo diretrizes gerais, é a  

Lei 10.527/2011 (Estatuto da Cidade), a qual regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição da 

República.  

Releva-se também que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro está em consonância com a 

Constituição da República, uma vez que prevê a atribuição dos municípios no que diz respeito à 

elaboração do Plano Diretor para os casos de áreas urbanas com mais de vinte mil habitantes  

(art. 231). 

Nesse sentido, os Municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã, de forma 

a cumprir o estabelecido no art. 182, §1º, da CF, bem como Estatuto da Cidade, criaram os seus 

respectivos Planos Diretores. Assim, passa-se a analisar abaixo as legislações municipais, de forma a 

demonstrar a compatibilidade do Projeto SPOT com tais normas e com o uso e ocupação do solo de 

cada município. 

7.2.13.1 São João da Barra 

A Lei Orgânica do Município de São João da Barra dedica os artigos 199 a 240 ao meio ambiente e 

dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente sadio e equilibrado, bem de uso comum 

e essencial à qualidade de vida, cabendo à sociedade e em especial ao governo, o dever de  

recuperá-lo e protegê-lo em benefício das presentes e futuras gerações, que devem recebê-lo 

enriquecido, e que todo e qualquer projeto, obra e atividade que possa causar, direta ou indiretamente, 

efetiva ou potencialmente, danos ao meio ambiente, terá sua instalação e operação aprovadas e 

autorizadas pela Prefeitura mediante licença do órgão competente, de acordo com as exigências legais. 

A Lei nº 357, de 25/06/2015 instituiu o Plano Diretor do Município, que tem como um de seus objetivos, 

“compatibilizar o desenvolvimento econômico com o uso e a ocupação do solo e com a proteção do 

meio ambiente natural e construído, ampliando o acesso, à habitação, ao trabalho, ao transporte, aos 

equipamentos públicos e serviços urbanos para toda a população, com o fim de evitar ociosidade ou 

saturação da infraestrutura urbana”, nos termos do art. 6º, VI da referida lei. 

Outro objetivo do Plano Diretor é “preservar, proteger e recuperar o meio ambiente e o patrimônio 

cultural, histórico, paisagístico, artístico e arquitetônico do Município, incentivando-se a adoção de 

práticas ambientalmente sustentáveis na implantação de empreendimentos residenciais, comerciais e 

industriais”, nos termos do inciso XI do dispositivo legal já citado. 

Ademais, ressalta-se que o art. 46 do referido Plano Diretor dispõe expressamente que “o Município 

incentivará a integração da economia municipal com as atividades da indústria petrolífera”. Ainda, o 

art. 47 prevê que cumpre ao Município incentivar “o desenvolvimento de atividades portuárias e 

correlatas no Porto do Açu, inclusive a indústria naval, integrando tais atividades à economia 

municipal”. Registra-se também que o parágrafo único do art. 47 afirma que “o planejamento da 

 
5 Art. 30: Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual 
no que couber; III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; IV - criar, organizar e suprimir distritos, 
observada a legislação estadual; V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; VI - manter, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; VII - prestar, com a cooperação 
técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; VIII - promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; IX 
- promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 
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infraestrutura do sistema viário do Município deverá contemplar a necessidade de suprir o Porto do 

Açu, visando o desenvolvimento e a correta circulação de mercadorias, desde que seja observado o 

interesse público” 

Nesse sentido, é inconteste que o Projeto SPOT  é compatível com os objetivos urbanísticos do 

Município de São João da Barra. 

No que diz respeito ao uso e ocupação do solo a Lei Municipal nº 359, de 26/05/2015 estabeleceu 

normas complementares ao Plano Diretor, com o intuito de disciplinar e ordenar o Uso e Ocupação do 

Solo Urbano e dispor sobre o Parcelamento do Solo do Município. 

Considerando que a referida Lei Municipal prevê que as atividades não residenciais serão classificadas 

de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE Fiscal), informa-se que os 

oleodutos de transporte a serem implantados se enquadram no Código 4940-0/00  

(Transporte Dutoviário), que compreende o transporte por tubulações ou dutos de gases, líquidos, 

grãos e minérios e atividades correlatas.  

Sendo assim, considerando as disposições das Leis Municipais n. 357/2015 (Plano Diretor de São João 

da Barra) e 359/2015 (Uso e Ocupação do Solo), não há qualquer restrição quanto à instalação de 

transportes dutoviários, seja em território rural e urbano.   

Por fim, o Município possui o Código Ambiental, instituído pela Lei nº 207, de 03/04/2012, que regula a 

Política Municipal do Meio Ambiente. 

7.2.13.2 Campos dos Goytacazes 

A Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes (LOM), de 15/07/2014, em conformidade com 

a Constituição Federal, dedica o Capítulo VIII, dos artigos 301 a 309 ao Meio Ambiente, dispondo no 

art. 304 que o Governo Municipal juntamente com a comunidade, em defesa do Meio Ambiente, se 

compromete, dentre outras obrigações a executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas 

Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à 

proteção do meio ambiente.    

Ainda, o Plano Diretor de Campos dos Goytacazes, instituído pela Lei n. 7972 de 10 de dezembro de 

2007, se fundamenta em alguns princípios e dentre eles se encontra o “desenvolvimento econômico, 

segundo os princípios da sustentabilidade ambiental e de acordo com os interesses do 

desenvolvimento social” (art. 3º, IV).  

O art. 9º, III do Plano Diretor ainda prevê a promoção de melhorias na infra-estrutura instalada e nas 

condições logísticas de âmbito local e regional como uma das medidas e ações prioritárias para o 

gerenciamento e o aprimoramento da infra-estrutura da dimensão econômica do desenvolvimento 

sustentável. Vale ressaltar também que o Plano Diretor ainda adota como uma de suas diretrizes o 

incentivo à construção de estruturas aero-marítimo-portuárias de apoio à exploração marítima de 

petróleo e gás na Bacia de Campos (art. 7º, XI).  

Assim, importa destacar que o Projeto SPOT está totalmente em conformidade com os objetivos 

propostos na legislação municipal, na medida em que contribuirá para o desenvolvimento econômico e 

social do município e da região, com a atração de novos investimentos, tendo em vista que haverá a 

expansão das capacidades operacionais da Açu Petróleo com a conexão do terminal de tanques à 

malha de dutos existentes da Petrobrás em Barra do Furado.  

Ainda, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do município (Lei n. 7974/2007) não prevê nenhuma restrição 

à implantação de oleodutos, estando o projeto em questão totalmente compatível com as normas 

municipais. Inclusive, vale mencionar que a própria prefeitura de Campos dos Goytacazes já expediu 

a Certidão n. 092/2019 de conformidade dos oleodutos com o uso e ocupação do solo. 
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Além da legislação municipal mencionada acima, temos ainda as seguintes normas aplicáveis ao 

empreendimento: 

● Decreto nº 272, de 09/09/2014 - Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM).  

● Lei nº 5.569, de 11/11/1993 - Dispõe sobre o código de arborização do Município e exige que para 

a aprovação de qualquer empreendimento no Município deve ser apresentado projeto de plantio de 

árvores, nos termos de seu art. 18.  

● Lei nº 5.419, de 29/04/1993 - Dispõe sobre o Sistema Municipal de Fiscalização Ambiental, que 

possui poder de polícia e tem como objetivo inibir agressões ao meio ambiente.  

● Lei nº 8.232, de 15/06/2011 - Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos. 

● Lei nº 5.664, de 08/06/1994 - Institui o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e dá 

outras providências. Alterada pela Lei nº 7.660, de 10/07/2004.  

● Decreto nº 63, de 23/03/2015 - Regulamenta o Programa Municipal instituído pela  

Lei nº 8.069/2009. 

7.2.13.3 Quissamã 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Quissamã, instituído pela Lei Complementar n. 

002/2006, é o instrumento básico da política urbana do município. Em seu Título III, Capítulo I “Da 

Política Ambiental”, art..: 9°, estão as  diretrizes da Política Ambiental do Município, quais sejam “a 

promoção da eficiência nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de interesse 

municipal, articulando e integrando as ações dos diversos entes públicos federais e estaduais no 

município”, dentre outras diretrizes.  

Cumpre ressaltar que o traçado dos oleodutos no Município de Quissamã foi desenhado partindo-se 

da premissa de se minimizar os impactos urbanísticos e elevar a compatibilização entre o 

desenvolvimento econômico e a preservação ambiental.  

Considerando as disposições da Lei Complementar n. 002/2006, o Projeto SPOT encontra-se em 

harmonia com as normas locais. Inclusive, registra-se que um dos objetivos estratégicos expostos ao 

Plano Diretor de Quissamã consiste no fortalecimento do suporte à exploração e produção de gás e 

óleo na Bacia de Campos (art. 7º, IX), demonstrando assim a plena adequação dos oleodutos propostos 

aos ditames urbanísticos.  

Por fim, é de se registrar que a prefeitura de Quissamã expediu a Certidão n. 025/2019 certificando que 

o traçado nos oleodutos está em conformidade com a legislação municipal. 

7.2.14 Considerações Finais 

Por todo acima exposto, percebe-se que o Estudo de Impacto Ambiental elaborado para o Projeto 

SPOT atende as normas ambientais vigentes. Dessa forma, do ponto de vista legal o empreendimento 

pode ser atestado como ambientalmente viável, sendo, portanto, sua Licença Prévia concedida à Açu 

Petróleo.  
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7.3 Planos e Programas Governamentais 

O presente item está dividido em dois subitens. O primeiro trata da apresentação dos planos e 

programas governamentais identificados nos municípios de São João da Barra, Campos dos 

Goytacazes e Quissamã, no Estado do Rio de Janeiro, propostos e em desenvolvimento nas três 

esferas de governo (federal, estadual e municipal).  

Buscou-se, neste subitem, apontar os planos, programas e projetos que tenham relação com os fatores 

ambientais relevantes para o presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Dessa forma, este subitem 

contempla os instrumentos com atuação nas seguintes áreas de gestão do uso e à preservação dos 

recursos ambientais; pesca e agricultura familiar; desenvolvimento local e infraestrutura urbana; saúde 

e educação técnica e profissional. 

O segundo subitem apresenta a análise comparativa da compatibilidade do empreendimento em estudo 

com as políticas, planos e programas identificados. Neste subitem, estão considerados somente os 

instrumentos que possuem uma maior interface com a implantação e operação do empreendimento. 

7.3.1 Planos e Programas Governamentais Identificados 

Para o levantamento dos planos e programas governamentais foram realizadas pesquisas nos websites 

oficiais dos entes das três esferas da federação. Além disso, foram efetuadas entrevistas com os 

stakeholders locais nos municípios de interesse, como as prefeituras e secretarias municipais. As 

pesquisas de campo foram desenvolvidas pela equipe técnica da Mott MacDonald em outubro de 2019. 

É importante destacar que o levantamento realizado dos planos e programas pode não ser 

absolutamente completo, tendo em vista a restrição de acesso ou a indisponibilidade das informações, 

bem como a dinamicidade inerente à atuação pública. Cumpre esclarecer ainda que, dada a 

disparidade das fontes, nem todos os instrumentos aqui apresentados contêm o mesmo grau de 

detalhamento, não sendo possível a homogeneização na forma de apresentação, principalmente no 

nível municipal. Os planos, programas e projetos identificados nos municípios de São João da Barra, 

Campos dos Goytacazes e Quissamã, a sua descrição sucinta e a sua área de abrangência estão 

sumarizados nos Quadros 7.1 a 7.5 a seguir, divididos por área de atuação. 
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Quadro 7.1: Planos, programas e projetos governamentais relacionados à gestão do uso e à preservação dos recursos ambientais. 

GESTÃO NOME OBJETIVOS/ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ABRANGÊNCIA 

Federal 
Programa de Controle Estatal Portuário (Port 
State Control)1 

Inspecionar os navios estrangeiros em águas brasileiras, de forma 
a verificar as condições de salvaguarda da vida humana no mar e a 
proteção ao meio ambiente marinho. 

Desenvolvido em todo litoral 
brasileiro. A área do Porto do Açu, 
no município de São João da 
Barra, é contemplada.  

Federal 
Programa de Avaliação do Potencial 
Sustentável de Recursos Vivos na Zona 
Econômica Exclusiva (REVIZEE)2 

Proceder ao levantamento dos potenciais sustentáveis de captura 
dos recursos vivos na Zona Econômica Exclusiva.  

Desenvolvido em todo litoral 
brasileiro. 

Federal 
Programa Nacional da Racionalização do 
Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás 
Natural (CONPET)3 

Incentivar o uso mais eficiente das fontes de energia não 
renováveis no transporte, nas residências, no comércio, na 
indústria e na agropecuária. 

Desenvolvido em nível nacional. 
Não foi possível identificar ações 
específicas na área de estudo.  

Federal 
Programa Nacional de Controle de Qualidade 
do Ar (PRONAR)4 

Promover a orientação e controle da poluição atmosférica no país, 
estabelecer padrões nacionais de qualidade do ar e de emissão na 
fonte, implementar uma política de prevenção de deterioração da 
qualidade do ar, implementar a rede nacional de monitoramento do 
ar e desenvolver inventários de fontes e poluentes atmosféricos 
prioritários. 

O Programa é desenvolvido em 
nível nacional. 

Federal 
Programa Nacional da Diversidade Biológica 
(PRONABIO)5 

Promover parceria entre o poder público e a sociedade civil na 
conservação da diversidade biológica, na utilização sustentável dos 
seus recursos e na repartição justa e equitativa dos benefícios dela 
decorrentes. 

O Programa é desenvolvido em 
nível nacional, com ações nos 
municípios de São João da Barra, 
Campos dos Goytacazes e 
Quissamã. 

Federal 
Projeto de Conservação e Utilização 
Sustentável da Diversidade Biológica 
Brasileira (PROBIO II)6 

Promover a priorização e a integração da conservação e uso 
sustentável da biodiversidade nas principais estratégias de 
planejamento e práticas dos setores público e privado 
("transversalização") em nível nacional;  

O Projeto é desenvolvido em nível 
nacional. 

 
1 HABTEC-MOTT MACDONALD e PRUMO LOGÍSTICA. Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) do Gasoduto dos Goytacazes (GASOG). Novembro de 2017. 
2  Disponível em:  https://mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-marinha/programa-revizee.html. Acessado em 09/08/19. 
3 Disponível em: http://www.conpet.gov.br/portal/conpet/pt_br/conteudo-gerais/conpet.shtml. Acessado em 09/08/19. 
4 Disponível em: https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar. Acessado em 09/08/19. 
5 Disponível em: https://www.mma.gov.br/biodiversidade/comissao-nacional-de-biodiversidade.html. Acessado em: 09/08/19. 
6 Disponível em: https://www.mma.gov.br/biodiversidade/projetos-sobre-a-biodiveridade/item/7639-projeto-nacional-de-a%C3%A7%C3%B5es-integradas-p%C3%BAblico-privadas-para-
biodiversidade-probio-ii.html. Acessado em 09/08/19. 

 

https://www.mma.gov.br/biodiversidade/projetos-sobre-a-biodiveridade/item/7639-projeto-nacional-de-a%C3%A7%C3%B5es-integradas-p%C3%BAblico-privadas-para-biodiversidade-probio-ii.html
https://www.mma.gov.br/biodiversidade/projetos-sobre-a-biodiveridade/item/7639-projeto-nacional-de-a%C3%A7%C3%B5es-integradas-p%C3%BAblico-privadas-para-biodiversidade-probio-ii.html
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GESTÃO NOME OBJETIVOS/ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ABRANGÊNCIA 

Consolidar e fortalecer a capacidade institucional para produzir e 
disseminar informações e conceitos relevantes sobre a 
biodiversidade. 

Federal 
Programa de Pesquisa em Biodiversidade 
(PPBio)7 

Implantar e prover a manutenção de redes de inventário da Biota, 
apoiar a manutenção, ampliação e informatização de acervos 
biológicos do País (coleções ex situ), apoiar a pesquisa e 
desenvolvimento em áreas temáticas da biodiversidade e 
desenvolver ações estratégicas para políticas de pesquisa em 
biodiversidade. 

O Programa é desenvolvido em 
nível nacional. 

Federal 
Programa Nacional do Meio Ambiente - 
PNMA8 

Tem por objetivo contribuir para o fortalecimento das principais 
instituições ambientais brasileiras, bem como reforçar a capacidade 
de gestão ambiental nos níveis federal, estadual, do Distrito Federal 
e municipal. 

Atua nas esferas federal e 
estadual.  

Federal Programa Homem e Biosfera (MaB)9 
O objetivo central do Programa MaB é promover o conhecimento, a 
prática e os valores humanos para implementar as boas relações 
entre as populações e o meio ambiente em todo o planeta. 

No estado do Rio de Janeiro está 
focado na Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica – RBMA. 

Federal 
Programa Nacional de Educação Ambiental 
(ProNEA) 

Tem como objetivo realizar os processos de educação ambiental 
que integram dimensões culturais, sociais e políticas, como 
também contribui para a organização de grupos e redes de 
educação ambiental, promovendo a educação ambiental como 
parte integral de projetos em desenvolvimento. 

O estado do Rio de Janeiro possui 
o Programa Estadual de Educação 
Ambiental, no qual são 
contemplados os municípios de 
São João da Barra, Campos dos 
Goytacazes e Quissamã. 

Federal 
Programa Nacional de Avaliação da 
Qualidade das Águas (PNQA)10 

Oferecer à sociedade conhecimento adequado da qualidade das 
águas superficiais brasileiras, de forma a subsidiar os tomadores de 
decisão (agências governamentais, ministérios, órgãos gestores de 
recursos hídricos e de meio ambiente) na definição de políticas 
públicas para a recuperação da qualidade das águas, contribuindo 
com a gestão sustentável dos recursos hídricos. 

O Programa é desenvolvido em 
nível nacional, com ações nos 
municípios de São João da Barra, 
Campos dos Goytacazes e 
Quissamã. 

Federal 
Programa de Estímulo à Divulgação de 
Dados de Qualidade de Água 
(QUALIÁGUA)11  

O QUALIÁGUA tem como objetivos contribuir para a gestão 
sistemática dos recursos hídricos, através da divulgação de dados 
sobre a qualidade das águas superficiais no Brasil a toda a 
sociedade; estimular a padronização dos critérios e métodos de 

O Programa é desenvolvido em 
nível nacional, com ações nos 
municípios de São João da Barra, 

 
7 Disponível em: http://www.cnpq.br/pt/web/guest/apresentacao-ppbio. Acessado em 09/08/19. 
8Disponível em:  https://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/programa-nacional-do-meio-ambiente. Acessado em 09/08/19. 
9 Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/environment/biodiversity/mab-programme-in-brazil/. Acessado em 09/08/19. 
10 Disponível em: http://pnqa.ana.gov.br/pnqa.aspx. Acessado em 09/08/19. 
11 Disponível em: http://portalpnqa.ana.gov.br/Qualiagua.aspx. Acessado em 11/09/19. 

http://www.cnpq.br/pt/web/guest/apresentacao-ppbio
https://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/programa-nacional-do-meio-ambiente
http://pnqa.ana.gov.br/pnqa.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/Qualiagua.aspx
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GESTÃO NOME OBJETIVOS/ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ABRANGÊNCIA 

monitoramento de qualidade de água no país, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas na Resolução ANA nº 903/2013, para tomar 
essas informações comparáveis em nível nacional; contribuir para 
o fortalecimento e estruturação dos órgãos estaduais gestores de 
recursos hídricos e meio ambiente para que realizem o 
monitoramento sistemático da qualidade das águas e deem 
publicidade aos dados gerados e; promover a implementação da 
Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade das Águas – 
RNQA, no âmbito do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade 
das Águas – PNQA. 

Campos dos Goytacazes e 
Quissamã. 

Federal 
Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas 
(PROCOMITÊS)12  

Trata-se de um programa de incentivo financeiro da Agência 
Nacional de Águas (ANA) concebido para ser implantado em um 
ciclo de cinco anos. Tem o objetivo de contribuir para o 
aperfeiçoamento da capacidade operacional dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas (CBHs) e prevê o aporte de recursos financeiros, em 
parcelas anuais, que dependerão do cumprimento de metas 
acordadas entre representantes da ANA, da União, CBHs e órgãos 
gestores de recursos hídricos dos estados.  

O Programa é desenvolvido em 
nível nacional. Em 2017, todos os 
comitês estaduais do Rio de 
Janeiro aderiram a este programa, 
cujos contratos deverão ser 
assinados em 2019. 

Federal 
Programa de Consolidação do Pacto 
Nacional pela Gestão das Águas 
(PROGESTÃO)13 

Trata-se de um programa de incentivo financeiro aos sistemas 
estaduais para aplicação exclusiva em ações de fortalecimento 
institucional e de gerenciamento de recursos hídricos, mediante o 
alcance de metas definidas a partir da complexidade de gestão 
escolhida pela unidade da federação. Baseia-se no princípio do 
pagamento por alcance de metas de cooperação federativa e metas 
de gerenciamento em âmbito estadual, a partir da adesão voluntária 
das unidades da federação. É desenvolvido pela ANA em apoio aos 
Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SEGREHs). 

O Programa é desenvolvido em 
nível nacional. O Rio de Janeiro 
aderiu ao programa em 2013. O 
ciclo 1 do PROGESTÃO deu-se de 
2013 a 2017 e o ciclo 2 iniciou-se 
em 2018. 

Federal 
Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH)14 

O PNRH tem como objetivo geral estabelecer um pacto nacional 
para a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para a 
melhoria da oferta de água, em qualidade e quantidade, 
gerenciando as demandas e considerando a água como elemento 
estruturante para implementação das políticas setoriais, sob a ótica 

Em todo o território nacional. 
Vigência até 202015. Está em 
processo de atualização. 

 
12 Disponível em: https://www.ana.gov.br/programas-e-projetos/procomites-antigo/procomites. Acessado em 11/09/19. 
13 Disponível em: http://progestao.ana.gov.br/portal/progestao. Acessado em 11/09/19. 
14Disponível em:  https://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/plano-nacional-de-recursos-hidricos. Acessado em 09/08/19. 
15 Disponível em: https://www.ana.gov.br/noticias/agencia-nacional-de-aguas-e-ministerio-do-meio-ambiente-comecam-a-formular-novo-plano-nacional-de-recursos-hidricos. Acessado em 

13/01/2020.  

https://www.ana.gov.br/programas-e-projetos/procomites-antigo/procomites
http://progestao.ana.gov.br/portal/progestao
https://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/plano-nacional-de-recursos-hidricos
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GESTÃO NOME OBJETIVOS/ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ABRANGÊNCIA 

do desenvolvimento sustentável. Objetivos finalísticos: 1. a melhoria 
das disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em 
qualidade e em quantidade; 2. a redução dos conflitos reais e 
potenciais de uso da água, bem como dos eventos hidrológicos 
críticos; 3. percepção da conservação da água como valor 
socioambiental relevante. 

Federal 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul16 

Seu escopo compreende o levantamento e a avaliação das 
restrições e das potencialidades dos recursos hídricos, associadas 
às demandas atuais e futuras dos diversos usos e usuários e a 
proposição de um conjunto de ações e metas de curto, médio e 
longo prazo visando à conservação, proteção e recuperação das 
águas, em quantidade e qualidade, atendendo a toda a população 
atual e futura, procurando resolver ou minimizar conflitos de uso. 

Os municípios de São João da 
Barra, Campos dos Goytacazes e 
Quissamã fazem parte do 
Consórcio de Municípios e 
Usuários da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul para a Gestão Ambiental da 
Unidade Foz – baixo Paraíba. 

Federal Projeto Conexão Mata Atlântica17 

O objetivo do Projeto é recuperar e preservar serviços 
ecossistêmicos associados à biodiversidade e captura de carbono 
da floresta, a partir de uma abordagem de manejo sustentável da 
paisagem, através da promoção de atividades de restauração 
ecológica de florestas nativas e regeneração natural, com 
benefícios de captura e manutenção de estoques de carbono 
relacionados ao uso da terra, mudança do uso do solo e silvicultura, 
e da biodiversidade. O projeto tem duração de 5 anos (2017-2021). 

No Estado do Rio de Janeiro o 
projeto é executado pelo INEA e 
sua área de atuação é a bacia do 
rio Paraíba do Sul, 
compreendendo os municípios de 
Campos dos Goytacazes, 
Quissamã e São João da Barra. 

Estadual 
Plano de Recursos Hídricos do Estado do Rio 
de Janeiro (PERH-RJ)18 

O PERH-RJ tem como objetivo diagnosticar os aspectos relativos à 
quantidade e qualidade de água e orientar/subsidiar as ações 
necessárias para conciliar as demandas da sociedade e dos 
ecossistemas à disponibilidade de água no estado do Rio de 
Janeiro. Seus focos principais são o diagnóstico e a definição de 
ações visando reverter as tendências à degradação dos recursos 
hídricos e solucionar problemas que afetam sua disponibilidade, 
inclusive aqueles relativos à capacidade institucional de gestão. 
Estabelecer diretrizes para a gestão sustentável das águas do 
estado do Rio de Janeiro, fundamentando e orientando a 
implementação das políticas relacionadas direta e indiretamente 
com a conservação, proteção e recuperação dos recursos hídricos. 

Abrangência em todo o território 
do estado do Rio de Janeiro. 

 
16 Disponível em: http://ceivap.org.br/apresentacao.php. Acessado em 09/08/19. 
17 Disponível em: https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2a8b5c83f8f94676b1aaa13f601218fd. Acessado em 11/09/19. 
18 Disponível em: http://www.agevap.org.br/downloads/Diagnostico-Vulnerabilidades-VolI-Corpo.pdf. Acessado em 09/08/19. 

 

http://ceivap.org.br/apresentacao.php
https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2a8b5c83f8f94676b1aaa13f601218fd
http://www.agevap.org.br/downloads/Diagnostico-Vulnerabilidades-VolI-Corpo.pdf
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Estadual Programa de Capacitação de Gestores19 
São cursos voltados aos gestores e técnicos municipais, a fim de 
propiciar uma maior qualificação do trabalho realizado pelas 
equipes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente. 

Atua nos 92 municípios do estado 
do Rio de Janeiro.  

Estadual Agenda 21 Local20 

O processo de planejamento participativo que envolve a criação de 
um Fórum de Agenda 21, composto por representantes do governo 
e sociedade civil, podendo ainda haver participação do setor 
produtivo, que se torna responsável pela construção e implantação 
do Plano Local de Desenvolvimento Sustentável (PLDS) do 
município. 

Na Agenda são também definidos os meios de implementação dos 
projetos e ações dos PLDS e as responsabilidades de cada 
setor/instituição envolvido. 

Está presente em diversos 
municípios do estado do Rio de 
Janeiro, incluindo Campos dos 
Goytacazes e Quissamã. São João 
da Barra não possui a Agenda 21.  

Estadual 
Programa de Apoio às Unidades de 
Conservação Municipais - ProUC21 

O ProUC tem o objetivo de incrementar o tamanho e a qualidade 
das áreas destinadas à conservação da biodiversidade no estado 
do Rio de Janeiro, por meio do desenvolvimento e aplicação de 
mecanismos de apoio à criação (estudos técnicos, delimitação, 
consulta e audiência pública), e gestão (elaboração e implantação 
do plano de manejo e criação do Conselho gestor) de unidades de 
conservação municipais. 

Está presente em alguns 
municípios do estado do Rio de 
Janeiro, contemplando apenas 
Campos dos Goytacazes dentre os 
aqui estudados. 

Estadual Projeto Proteção da Mata Atlântica II22 

Prevê apoio técnico pela Agência Alemã de Cooperação Técnica 
(GTZ) e apoio financeiro pelo KfW Entwicklungsbank (Banco de 
Desenvolvimento da Alemanha), com recursos geridos pelo Funbio, 
e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). O projeto 
visa contribuir para a proteção, o manejo sustentável e a 
recuperação da Mata Atlântica, considerada um sumidouro de 
carbono de significância global para o clima e com relevante 
biodiversidade. 

Nos Municípios de interesse, duas 
unidades de conservação, cuja 
gestão é estadual, são abrangidas 
pelo projeto: PE do Desengano, no 
município de Campos dos 
Goytacazes, e PE Lagoa do Açu, 
nos municípios de Campos dos 
Goytacazes e São João da Barra. 

Estadual 
Rio Rural - Desenvolvimento Rural 
Sustentável Em Microbacias Hidrográficas23 

Busca alternativas sustentáveis de desenvolvimento, tendo como 
referência de planejamento e de intervenção as microbacias 
hidrográficas, investindo na recuperação da qualidade da água, 
conservação do solo, recomposição da cobertura vegetal, 

Abrange todo o estado do Rio de 
Janeiro, contemplando as 
microbacias. Nos municípios de 
São João da Barra, Campos dos 
Goytacazes e Quissamã, o 

 
19 Disponível em:  http://www.inea.rj.gov.br. Acessado em 09/08/19. 
20 Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Institucional/GestaoParticipativa/Agenda21/index.htm. Acesso em 09/08/19. 
21 Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/prouc-amplia-atividades-em-ano-de-comemoracao-pelos-10-anos-de-criacao/. Acessado em 09/08/19. 
22 Disponível em: https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/fundo-para-conservacao-da-mata-atlantica-afcof-ii/. Acessado em 09/08/19. 
23 Disponível em: http://www.governoaberto.rj.gov.br/noticias/2018/03/rio-rural-beneficia-mais-de-45-mil-produtores. Acessado em 09/08/19. 

 

http://www.inea.rj.gov.br/
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Institucional/GestaoParticipativa/Agenda21/index.htm
http://www.inea.rj.gov.br/prouc-amplia-atividades-em-ano-de-comemoracao-pelos-10-anos-de-criacao/
https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/fundo-para-conservacao-da-mata-atlantica-afcof-ii/
http://www.governoaberto.rj.gov.br/noticias/2018/03/rio-rural-beneficia-mais-de-45-mil-produtores
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infraestrutura e saneamento rural, entre outros. programa é desenvolvido em 
parceria com a EMATER.  

Estadual Programa Vem Passarinhar24 

O Programa estimula a observação de aves nas unidades de 
conservação, atividade acompanhada de caminhadas, 
contemplação da natureza e a possibilidade de belos registros 
fotográficos. O programa tem como objetivo contribuir para a gestão 
destas áreas protegidas por meio da sensibilização ambiental que 
proporciona a seus participantes. 

Ocorre nas Unidades de 
conservação de todo o Estado. 

Municipal Plano Básico Ambiental Atua nas comunidades do município através de diferentes ações. Campos dos Goytacazes. 

Municipal Projeto Orla 

Ordenamento costeiro na orla do Farol. Há reuniões bimestrais 
através de um conselho composto pelos pescadores da Z-19, 
Projeto Tamar, hotéis, INEA, Guarda Ambiental, NEA BC, entre 
outros.  

Campos dos Goytacazes. 

Municipal Projeto Fiscal Mirim 
Ações de conscientização em escolas municipais e centros de 
educação ambiental. 

Campos dos Goytacazes. 

Municipal Reciclando Hábitos 
Coleta de recicláveis em escolas municipais visando a 
conscientização, sensibilização e o envolvimento das escolas. 

Campos dos Goytacazes. 

Municipal 
Plano de Manejo da Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda 
Caruara25 

A RPPN Fazenda Caruara foi criada com o objetivo principal de 
conservar a diversidade biológica encontrada na região. No local 
estão sendo desenvolvidas pesquisas aplicadas ao manejo e a 
proteção dos ecossistemas costeiros através de parcerias com 
universidades e instituições de pesquisa. As parcerias viabilizam o 
desenvolvimento de estudos científicos sobre o ecossistema de 
restinga no litoral de São João da Barra - trecho considerado o de 
menor nível de conhecimento da flora no país. 

Litoral de São João da Barra. 

Municipal  Rio + Limpo26 
O Programa Rio + Limpo visa universalizar os sistemas de coleta e 
de tratamento de esgoto. 

São João da Barra 

Municipal Educação Ambiental 
Projeto de promoção de ações de Educação Ambiental nas escolas 
e comunidades com palestras, atividades de arborização e feiras 
ambientais. 

São João da Barra 

 
24 Disponível em:  http://www.inea.rj.gov.br/vem-passarinhar/. Acessado em 11/09/19. 
25 Disponível em: https://portodoacu.com.br/rppn-caruara/. Acessado em 08/09/19. 
26 Disponível em: https://www.sjb.rj.gov.br/secretarias. Acessado em 08/09/19. 

http://www.inea.rj.gov.br/vem-passarinhar/
https://portodoacu.com.br/rppn-caruara/
https://www.sjb.rj.gov.br/secretarias
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Municipal Dragagem 
Restabelecimento de meandro e abertura de canal de 
navegabilidade em Atafona. 

São João da Barra 

Municipal Projeto Férias Ambiental Programação no período de férias com escolas e locais turísticos. São João da Barra 

Municipal 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) Verde 

É um mecanismo tributário que garante às prefeituras que investem 
em conservação ambiental uma fatia maior do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) repassado a elas. 

Quissamã 

Municipal 
Coleta de óleo de cozinha nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 

O programa de coleta de óleo nas residências e comércios locais 
oferece, através de uma das empresas coletoras, uma contrapartida 
em produtos de limpeza. O óleo descartado pelo comércio é 
coletado diretamente pela ‘Recicla Coleta’, de São Gonçalo. As 
UBS também são pontos de coleta assim como auxiliam na 
conscientização. 

Quissamã 

Municipal 
Turismo Sustentável de Base Comunitária na 
Região do Parque Nacional da restinga de 
Jurubatiba: Projeto Piloto Quissamã 

O problema central é que esta região, Bacia Hidrográfica do Rio 
Macabu, das lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba, e da Lagoa Feia, contém diversos fragmentos de 
fisionomias do bioma Mata Atlântica que estão correndo o risco de 
desaparecer, os recursos naturais e o patrimônio cultural existentes 
na região estão ameaçados, seja pelo impacto antrópico direto e/ou 
indireto decorrente das atividades econômicas caracterizadas pela 
alta concentração de capital, seja pela falta de investimento em 
recursos materiais e humanos para sua conservação. O projeto 
pretende enfrentar este problema estimulando outra atividade 
econômica, o turismo sustentável de base comunitária, que 
escolhido pela comunidade em processo participativo 
desencadeado desde 2002, busca por um lado superar a 
dilapidação do patrimônio natural e cultural, e por outro a inclusão 
social. A estratégica básica é a gestão participativa e a capacitação 
dos vários segmentos sociais em busca do aumento do capital 
social local, que resulte numa incorporação das várias dimensões 
da sustentabilidade no modelo econômico deste município. 

Quissamã 

 

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

40 

Quadro 7.2: Planos, programas e projetos governamentais relacionados à pesca e agricultura familiar. 

GESTÃO NOME OBJETIVOS/ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ABRANGÊNCIA 

Federal Plano Safra da Agricultura Familiar27 

É um instrumento que organiza as políticas econômicas e sociais do 
Governo Federal voltadas à cadeia produtiva da pesca, aquicultura e 
agricultura familiar, com o objetivo de ampliar a efetividade das ações 
governamentais e o desenvolvimento sustentável por meio de 
medidas de estímulo à competitividade e ao empreendedorismo. 

Desenvolvido em nível nacional.  

Federal 
Plano Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA28 

Tem como objetivo o serviço de educação não formal, de caráter 
continuado que promove e qualifica os processos de gestão, 
produção, beneficiamento e comercialização das atividades 
desenvolvidas por pescadores artesanais e aquicultores familiares, 
visando melhorias nos sistemas produtivos e na qualidade de vida do 
beneficiário. 

Desenvolvido em nível nacional. 

Federal 
Programa Nacional para o Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF29 

O programa tem como objetivo apoiar financeiramente a atividade 
agropecuária ou não-agropecuária, para implantação, ampliação ou 
modernização da estrutura de produção, beneficiamento, 
industrialização e de serviços, no estabelecimento rural ou em áreas 
comunitárias rurais próximas, de acordo com projetos específicos. 

Desenvolvido em nível nacional. 

Estadual 
Programas Regionais da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Econômico30 

Estimular o desenvolvimento sustentável das comunidades 
pesqueiras, preservando a cultura da pesca artesanal e também o 
meio ambiente. 

Desenvolvido em nível estadual. 

Estadual 
Programa de Desenvolvimento Sustentável 
da Pesca31 

Apoia o funcionamento de unidades integrantes da cadeia produtiva 
da pesca, implanta dispositivos de exclusão de arrasto, apoia 
projetos demonstrativos na atividade da pesca, a renovação da frota 
pesqueira artesanal, e a subvenção econômica ao preço do óleo 
diesel das embarcações pesqueiras. 

Desenvolvido em nível estadual. 

 
27 Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/tags/plano-safra-20172020. Acessado em 08/09/19. 
28 Disponível em: https://www.google.com/search?source=hp&ei=ucxNXe-
GGbrC5OUP7bWe6Ac&q=Plano+Nacional+de+Assist%C3%AAncia+T%C3%A9cnica+e+Extens%C3%A3o+Pesqueira+e+Aqu%C3%ADcola+&oq=Plano+Nacional+de+Assist%C3%AAncia+T
%C3%A9cnica+e+Extens%C3%A3o+Pesqueira+e+Aqu%C3%ADcola+&gs_l=psy-ab.3..35i39.2103.2103..3939...0.0..0.569.819.2-1j5-1......0....2j1..gws-wiz.1biggjT1On0&ved=0ahUKEwivx-
CIxvbjAhU6IbkGHe2aB30Q4dUDCAU&uact=5. Acessado em: 08/09/19. 
29 Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/pronaf-o-programa-de-democratização-inclusão-gestão-e-geração-de-renda-da-agricultura. Acessado em 08/09/19. 
30 Disponível em: http://www.governoaberto.rj.gov.br/estrutura-do-governo/secretaria-de-estado-do-ambiente-e-sustentabilidade-seas. Acessado em 08/09/19. 
31 Disponível em:  http://www.governoaberto.rj.gov.br/estrutura-do-governo/secretaria-de-estado-de-agricultura-pecuaria-pesca-e-abastecimento-seappa. Acessado em: 08/09/19. 

 

http://www.mda.gov.br/sitemda/tags/plano-safra-20172020
https://www.google.com/search?source=hp&ei=ucxNXe-GGbrC5OUP7bWe6Ac&q=Plano+Nacional+de+Assist%C3%AAncia+T%C3%A9cnica+e+Extens%C3%A3o+Pesqueira+e+Aqu%C3%ADcola+&oq=Plano+Nacional+de+Assist%C3%AAncia+T%C3%A9cnica+e+Extens%C3%A3o+Pesqueira+e+Aqu%C3%ADcola+&gs_l=psy-ab.3..35i39.2103.2103..3939...0.0..0.569.819.2-1j5-1......0....2j1..gws-wiz.1biggjT1On0&ved=0ahUKEwivx-CIxvbjAhU6IbkGHe2aB30Q4dUDCAU&uact=5
https://www.google.com/search?source=hp&ei=ucxNXe-GGbrC5OUP7bWe6Ac&q=Plano+Nacional+de+Assist%C3%AAncia+T%C3%A9cnica+e+Extens%C3%A3o+Pesqueira+e+Aqu%C3%ADcola+&oq=Plano+Nacional+de+Assist%C3%AAncia+T%C3%A9cnica+e+Extens%C3%A3o+Pesqueira+e+Aqu%C3%ADcola+&gs_l=psy-ab.3..35i39.2103.2103..3939...0.0..0.569.819.2-1j5-1......0....2j1..gws-wiz.1biggjT1On0&ved=0ahUKEwivx-CIxvbjAhU6IbkGHe2aB30Q4dUDCAU&uact=5
https://www.google.com/search?source=hp&ei=ucxNXe-GGbrC5OUP7bWe6Ac&q=Plano+Nacional+de+Assist%C3%AAncia+T%C3%A9cnica+e+Extens%C3%A3o+Pesqueira+e+Aqu%C3%ADcola+&oq=Plano+Nacional+de+Assist%C3%AAncia+T%C3%A9cnica+e+Extens%C3%A3o+Pesqueira+e+Aqu%C3%ADcola+&gs_l=psy-ab.3..35i39.2103.2103..3939...0.0..0.569.819.2-1j5-1......0....2j1..gws-wiz.1biggjT1On0&ved=0ahUKEwivx-CIxvbjAhU6IbkGHe2aB30Q4dUDCAU&uact=5
https://www.google.com/search?source=hp&ei=ucxNXe-GGbrC5OUP7bWe6Ac&q=Plano+Nacional+de+Assist%C3%AAncia+T%C3%A9cnica+e+Extens%C3%A3o+Pesqueira+e+Aqu%C3%ADcola+&oq=Plano+Nacional+de+Assist%C3%AAncia+T%C3%A9cnica+e+Extens%C3%A3o+Pesqueira+e+Aqu%C3%ADcola+&gs_l=psy-ab.3..35i39.2103.2103..3939...0.0..0.569.819.2-1j5-1......0....2j1..gws-wiz.1biggjT1On0&ved=0ahUKEwivx-CIxvbjAhU6IbkGHe2aB30Q4dUDCAU&uact=5
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/pronaf-o-programa-de-democratiza%C3%A7%C3%A3o-inclus%C3%A3o-gest%C3%A3o-e-gera%C3%A7%C3%A3o-de-renda-da-agricultura
http://www.governoaberto.rj.gov.br/estrutura-do-governo/secretaria-de-estado-do-ambiente-e-sustentabilidade-seas
http://www.governoaberto.rj.gov.br/estrutura-do-governo/secretaria-de-estado-de-agricultura-pecuaria-pesca-e-abastecimento-seappa
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Estadual Mulheres na Pesca32 
Visa elaborar e disponibilizar um mapeamento dos desafios 
socioambientais no cotidiano das mulheres em comunidades de sete 
municípios do Norte Fluminense e das Baixadas Litorâneas. 

O mapeamento ocorre em sete 
municípios do Norte Fluminense e 
das Baixadas Litorâneas, 
incluindo São João da Barra, 
Campos dos Goytacazes e 
Quissamã. 

Municipal 
Desenvolvimento Regional Sustentável da 
Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana33 

Recuperação do potencial pesqueiro como fonte de renda e 
complementação alimentar da população. 

Campos dos Goytacazes 

Municipal Programa Frutificar34 
O Programa visa capacitar e informar sobre novas tecnologias para 
aqueles que se dedicam à produção agrícola. 

Quissamã 

 
  

 
32 Idem. 
33 Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Bom-Jesus-do-Itabapoana.pdf. Acessado em: 09/08/19 
34 Disponível em:  www.quissama.rj.gov.br. Acessado em 09/08/19. 

http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Bom-Jesus-do-Itabapoana.pdf
http://www.quissama.rj.gov.br/
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Quadro 7.3:Planos, programas e projetos governamentais relacionados ao desenvolvimento local e infraestrutura urbana. 

GESTÃO NOME OBJETIVOS/ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ABRANGÊNCIA 

Federal 
Programa Bolsa Família 35 
(PBF) 

Transferência direta de renda que beneficia famílias em 
situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o 
País. 

Os três municípios estudados possuem famílias 
beneficiadas pelo Programa. Em 2018, no município 
de São João da Barra foram contemplados 4.104 
beneficiários; em Campos dos Goytacazes, 44.489 
beneficiários e em Quissamã, 1.930 beneficiários, 
segundo o portal de transparência do Governo. 

Federal 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida36 

O Minha Casa Minha Vida (MCMV) é uma iniciativa de 
acesso à casa própria que prevê diversas formas de 
atendimento às famílias que necessitam de moradia a 
depender da localização e da renda familiar.  

Desenvolvido nos três municípios estudados, com 
projetos em andamento de bairros planejados 
identificados em ambos. Foram construídas 600 casas 
no município de São João da Barra. 

Federal 
Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC37 

O PAC é um programa federal, criado em 2007, com o 
objetivo de planejar e executar grandes obras de 
infraestrutura aliadas à medida econômica. Entrou na 
sua segunda fase, chamada de PAC II em 2011. 
Continua vigente em 2019, contudo com menores 
verbas. 

Os três municípios são contemplados por obras que 
fazem parte do PAC, na área de saúde, educação, 
esporte e lazer e infraestrutura. No total são 4 obras 
listadas no balanço referente ao ano de 2018 no 
município de São João da Barra, 20 no município de 
Campos dos Goytacazes e 5 no município de 
Quissamã.  

Federal 
Programa de Investimentos 
em Logística38 

Programa sobre a responsabilidade de Secretaria 
Executiva de Atendimento ao Investidor que estimula 
investimentos nos setores rodoviários, ferroviários, 
portos, aeroportos, e trens de alta velocidade no Brasil.  

O Programa é desenvolvido em nível nacional. O 
aeroporto do município de Campos dos Goytacazes 
recebeu melhorias. 

Federal 
Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos39 

Tem como objetivo trabalhar questões ligadas à gestão 
de resíduos sólidos no país, incluindo a priorização de 
não geração, redução, reutilização e tratamento de 
resíduos sólidos, a utilização de destinações finais 
ambientalmente adequadas, a responsabilidade 
compartilhada pela gestão e pelo destino final dos 
resíduos sólidos, a prática do consumo consciente, entre 
outros. 

O Plano contempla todo o país. O estado do Rio de 
Janeiro possui o Plano Estadual de Resíduos Sólidos 
do Rio de Janeiro – PERS, o qual abrange todos os 
92 municípios e 8 regiões administrativas do estado.  

Os municípios de São João da Barra e Campos dos 
Goytacazes possuem Planos de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos. 

 
35 Disponível em: http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia. Acessado em 09/08/19. 
36 Disponível em:  https://minhacasavida.com.br/minha-casa-minha-vida-2019/. Acessado em 09/08/19. 
37  Disponível em: http://www.pac.gov.br. Acessado em 09/08/19. 
38 Disponível em:  https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/infraestrutura/programa-investimentos-logistica/pil%20programa%20investimentos%20logistica. Acessado em 
09/08/19. 
39 Disponível em: https://www.mma.gov.br/política-de-resíduos-sólidos. Acessado em 09/08/19. 

 

http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia
https://minhacasavida.com.br/minha-casa-minha-vida-2019/
http://www.pac.gov.br/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/infraestrutura/programa-investimentos-logistica/pil%20programa%20investimentos%20logistica
https://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
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GESTÃO NOME OBJETIVOS/ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ABRANGÊNCIA 

Federal 
Plano Nacional de 
Saneamento Básico - 
PLANSAB40 

Destina-se a subsidiar o mecanismo de debate com a 
sociedade, de forma a colher sugestões e contribuições, 
tanto de setores especializados quanto da sociedade em 
geral, sobre as ações e procedimentos que irão orientar 
a política de saneamento básico no País. O Ministério 
do Desenvolvimento Regional (MDR) abriu, no primeiro 
semestre de 2019, consulta pública para colher 
contribuições para a primeira revisão do Plansab para o 
período de  2014 a 2033. 

O Plano Nacional contempla todo o país, enquanto na 
área aqui estudada, somente os municípios de 
Campos de Goytacazes e Quissamã possuem o Plano 
Municipal de Saneamento Básico.  

Federal 
Serviços Urbanos de Água e 
Esgoto41  

Apoio à implantação e ampliação de sistemas de coleta 
e tratamento de esgotos sanitários com objetivo de 
ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços 
de saneamento ambiental urbano em municípios de 
regiões metropolitanas, de regiões integradas de 
desenvolvimento econômico, municípios com mais de 
50 mil habitantes ou integrantes de consórcios públicos 
com mais de 150 mil habitantes. 

Na área aqui estudada, o município de Campos dos 
Goytacazes atende aos requisitos mínimos para 
participação do Programa.   

Federal 
Programa de Mobilização da 
Indústria Nacional de Petróleo 
e Gás Natural (PROMINP)42 

Mobilizar e organizar os empreendedores para o 
fornecimento de bens e serviços em bases competitivas 
e sustentáveis da indústria de petróleo e gás nacional. 

Segundo o site oficial do Programa, está paralisado 
desde 2015. 

Federal Programa Lixão Zero43 
 O Programa Lixão Zero, era coordenado pela  pela 
Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), e foi 
implementado nacionalmente em 2019. 

O Programa contempla os três municípios estudados.  

Estadual Pacto pelo Saneamento 

Objetivo de universalizar, no estado do Rio de Janeiro, 
o acesso a sistemas de saneamento básico – 
minimizando os impactos negativos decorrentes da 
inexistência desses sistemas sobre a saúde da 
população, o meio ambiente e as atividades 
econômicas, a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) 
concebeu o Pacto do Saneamento. 

Contempla todo o estado do Rio de Janeiro. 

 
40 Disponível em:  http://mi.gov.br/area-de-imprensa/todas-as-noticias/-/asset_publisher/YEkzzDUSRvZi/content/mdr-abre-consulta-publica-sobre-o-plano-nacional-de-
saneamento/pop_up?_101_INSTANCE_YEkzzDUSRvZi_viewMode=print&_101_INSTANCE_YEkzzDUSRvZi_languageId=pt_BR. Acessado em 09/08/19. 
41 Disponível em: http://mi.gov.br/area-de-imprensa/todas-as-noticias/-/asset_publisher/YEkzzDUSRvZi/content/mdr-publica-diagnostico-sobre-condicoes-de-saneamento-no-brasil/. Acessado 
em 09/08/19. 
42 Disponível em: http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/pagina-inicial.htm. Acessado em 08/09/19. 
43 Disponível em: https://www.mma.gov.br/images/agenda_ambiental/residuos/programalixaozero_saibamais.pdf. Acessado em 09/08/19. 

http://mi.gov.br/area-de-imprensa/todas-as-noticias/-/asset_publisher/YEkzzDUSRvZi/content/mdr-abre-consulta-publica-sobre-o-plano-nacional-de-saneamento/pop_up?_101_INSTANCE_YEkzzDUSRvZi_viewMode=print&_101_INSTANCE_YEkzzDUSRvZi_languageId=pt_BR
http://mi.gov.br/area-de-imprensa/todas-as-noticias/-/asset_publisher/YEkzzDUSRvZi/content/mdr-abre-consulta-publica-sobre-o-plano-nacional-de-saneamento/pop_up?_101_INSTANCE_YEkzzDUSRvZi_viewMode=print&_101_INSTANCE_YEkzzDUSRvZi_languageId=pt_BR
http://mi.gov.br/area-de-imprensa/todas-as-noticias/-/asset_publisher/YEkzzDUSRvZi/content/mdr-publica-diagnostico-sobre-condicoes-de-saneamento-no-brasil/
http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/pagina-inicial.htm
https://www.mma.gov.br/images/agenda_ambiental/residuos/programalixaozero_saibamais.pdf
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GESTÃO NOME OBJETIVOS/ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ABRANGÊNCIA 

Estadual 
Programa Coleta Seletiva 
Solidária 

Parceria entre INEA e o governo municipal para 
desenvolvimento de ações de capacitação e assessoria 
aos gestores municipais para desenvolvimento de 
Coleta Seletiva no município. Apoio à formação de 
cooperativas.  

70 municípios do estado do Rio de Janeiro são 
contemplados, incluindo São João da Barra como 
município piloto.  

Estadual 
Zona Econômica Exclusiva 
(ZEE) 

Instrumento estratégico de planejamento regional e 
gestão territorial que envolve estudos sobre o meio 
ambiente, os recursos naturais e as relações entre a 
sociedade e a natureza.  

Contempla todo o estado do Rio de Janeiro 

Intermunicipal 

Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento do Norte e 
Noroeste Fluminense 
(CIDENNF)44  

Criado em 2018, o consórcio tem como objetivo buscar 
o fortalecimento e melhorias para a região, em diversas 
áreas. 

Campos dos Goytacazes, Quissamã, além de  outros 
municípios. 

Municipal Plano Diretor 
Instrumento de planejamento para orientar o 
ordenamento da expansão urbana municipal e a sua 
política de desenvolvimento. 

São João da Barra, Campos dos Goytacazes e 
Quissamã. 

Municipal Morar Feliz 
Programa municipal de desenvolvimento de habitação 
social para famílias de baixa renda. 

Campos dos Goytacazes 

Municipal 
Programa Aluguel Social 
Municipal 

Programa Municipal de Aluguel social para apoio à 
população residente do município, não vinculado ao 
Programa estadual. 

São João da Barra 

Municipal Programa Acelera 
o programa trabalha com uma metodologia voltada para 
o protagonismo juvenil e com o desenvolvimento de 
projetos de interesse dos alunos. 

São João da Barra 

Municipal Futuro 
Reformas em escolas e Postos de Saúde da Família. 
Construção de escola padrão em Atafona. 

São João da Barra 

Municipal Viver Melhor 

Programa de transferência de renda para famílias 
residentes do município. Cartões são entregues às 
famílias cadastradas para gasto em comércio local. 
Atualmente são atendidas 2000 famílias com cartão de 
R$230.  

São João da Barra 

 
44 Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2018/10/30/municipios-se-unem-e-criam-consorcio-intermunicipal-para-desenvolvimento-do-norte-e-noroeste-
fluminense.ghtml>. Acessado em 09/08/19. 

https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2018/10/30/municipios-se-unem-e-criam-consorcio-intermunicipal-para-desenvolvimento-do-norte-e-noroeste-fluminense.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2018/10/30/municipios-se-unem-e-criam-consorcio-intermunicipal-para-desenvolvimento-do-norte-e-noroeste-fluminense.ghtml
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Municipal Cartão Cidadão 
Transferência de renda no valor de R$ 300 para famílias 
em vulnerabilidade social e econômica. 

São João da Barra 

Municipal Auxílio Maternidade Distribuição de kits para as gestantes. São João da Barra 

Municipal Auxílio Funeral 

O benefício Eventual de Auxílio Funeral proverá o 
custeio de despesas com urna funerária, sepultamento,  

ornamentação e conservação do corpo (quando 
necessário) e translado. Os critérios para concessão do 
Auxílio Funeral são renda per capta máxima de até 1/2 
salário mínimo vigente no país – salvo em caráter 
excepcional com avaliação expressa de profissional do 
Serviço Social – e residir no município de São João da 
Barra há no mínimo 02 anos 

São João da Barra 

Municipal Jovem em ação 

Do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) para a Juventude, o programa de promoção e 
inclusão social visa garantir aprendizado e novas 
vivências para jovens com idade entre 15 e 18 anos. 

Quissamã 

Municipal Cinema na praça 
O projeto ocorre por meio da Coordenadoria Especial de 
Cultura e Lazer e visa percorrer as praças do município 
com exibições gratuitas ao ar livre. 

Quissamã 

Municipal Música na Praça 

Criado em 2017 pela Coordenadoria Especial de Cultura 
e Lazer, com a finalidade de levar entretenimento a 
diferentes localidades do município, por meio de 
atividades culturais, valorizando principalmente os 
talentos da cidade e região. 

Quissamã 

Municipal 
Memorial Fazenda 
Machadinha 

Apoio aos eventos realizados pela comunidade 
remanescentes de quilombolas. 

Quissamã 

Municipal  Guarda Mirim 

O Programa visa atender adolescentes e jovens a partir 
de 15 anos junto com o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para a Juventude 
(Programa Jovens em Ação), da secretaria municipal de 
Assistência Social.  

Quissamã 

Municipal Internet de Todos 

O Programa visa disponibilizar o serviço de internet 
gratuita para a população. A iniciativa tem como objetivo 
cobrir 100% do município e o sinal já está disponível nas 
localidades do Centro, Alto Alegre, Morro alto, 
Machadinha, Machado, Sítio Boa Vista e Santa 

Quissamã 
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Catarina. O Projeto está em fase de implantação nos 
bairros Sítio Quissamã, Matias, Carmo, Caxias, Sítio 
Santa Luzia, Canto de Santo Antônio, Pindobas e Barra 
do Furado. 

Municipal 

Turismo Sustentável de Base 
Comunitária na Região do 
Parque Nacional da restinga 
de Jurubatiba: Projeto Piloto 
Quissamã 

O projeto pretende enfrentar a dilapidação do patrimônio 
natural e cultural estimulando o turismo sustentável de 
base comunitária, atividade escolhida pela comunidade 
em processo participativo desencadeado desde 2002. 

Quissamã 

Municipal 
Programa Microcrédito 
Produtivo Orientado 

A iniciativa é viabilizada pela Prefeitura por meio do 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
contribui para o fortalecimento da economia local 
através de fornecimento de empréstimos com as 
melhores taxas de juros do mercado. 

Quissamã 

 

Quadro 7.4: Planos, programas e projetos governamentais relacionados à saúde.  

GESTÃO NOME OBJETIVOS/ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ABRANGÊNCIA 

Federal 
Programa de Saúde da Família 
(PSF) 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de 
reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 
mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. 

O município de São João da Barra dispõe de 8 
equipes de Estratégia de Saúde da Família e 
uma do Programa Agentes Comunitárias de 
Saúde adstritas em regiões delimitadas por 
territórios.  

Estadual 
Programa de Apoio aos Hospitais 
do Interior (PAHI) 

 É uma ação da SES/RJ, por meio do apoio financeiro e 
técnico, que tem o objetivo de promover a melhoria da 
qualidade da atenção hospitalar do SUS. Atualmente 
existem quatro componentes no programa: PAHI Municipal, 
PAHI Regional, Apoio à Sala de Estabilização (PASE) e 
Apoio às Unidades de Terapia Intensiva da Região 
Metropolitana (PA-UTI).  

Os municípios de Campos dos Goytacazes e 
São João da Barra estão comtemplados pelo 
PAHI municipal. 

Intermunicipal 
Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região Norte 
Fluminense45 

O consórcio visa uma maior oferta de atendimento de saúde 
à população dos municípios envolvidos. 

São João da Barra, Campos dos Goytacazes, 
Quissamã e outros municípios 

 
45 Disponível em:http://www.ocpf.org.br/consorcio/consorcio-intermunicipal-de-saude-da-regiao-norte-fluminense/. Acesso em 09/09/19. 

http://www.ocpf.org.br/consorcio/consorcio-intermunicipal-de-saude-da-regiao-norte-fluminense/
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Municipal Saúde Vai até Você 

O programa tem a finalidade de ampliar os serviços da rede 
e atender as pessoas que residem em áreas mais distantes 
com consulta médica, aferição de pressão arterial, 
pesagem, atendimento com nutricionista, enfermagem, 
entrega de medicamentos, marcação de exames e 
distribuição de medicação (mediante receita). 

Quissamã 

Municipal 
Prevenção de Acidentes de 
Trânsito 

Campanhas de prevenção de acidentes de trânsito Quissamã 

Municipal Campanhas de promoção à saúde 
Campanhas de promoção à saúde extras ao proposto pelo 
Ministério de Saúde 

Quissamã 

Municipal Tabagismo Campanhas antitabagismo junto à Saúde da Família São João da Barra 

Municipal Saúde nas Escolas 
Realização de duas ações anuais para abordarem temas 
relacionados à promoção da saúde nas escolas. 

São João da Barra 

Municipal 
Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) 

O trabalho do NASF consiste em atender os casos de maior 
complexidade dentro da Atenção Básica, entendendo o 
caminho e o fluxo que o paciente precisará percorrer até 
que ele alcance o atendimento e a solução para sua 
situação de saúde. Visa promover o 
matricialmente do trabalho junto às equipes, principalmente 
em relação ao agente comunitário.  

São João da Barra 

Municipal Hiperdia 

O objetivo desse dia é fomentar na população a observação 
regular da pressão arterial e também a oportunidade para 
os profissionais de saúde poder esclarecer e transmitir 
conselhos úteis, no que diz respeito à prevenção e ao 
controle do fator de risco associado a hipertensão. 

São João da Barra 

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

48 

Quadro 7.5: Planos, programas e projetos governamentais relacionados à educação técnica e profissional.  

GESTÃO NOME OBJETIVOS/ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ABRANGÊNCIA 

Federal 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego é realizado 
pelo Ministério da Educação, com objetivo de aumentar a oferta de acesso 
aos cursos de educação profissional e tecnológica. Os cursos são gratuitos 
oferecidos nas escolas públicas federais, estaduais, municipais e nas 
unidades de ensino do Sistema S, além de entidades de ensino superior 
privadas.  

Os municípios do estado do Rio de 
Janeiro são contemplados. 

Federal 
Programa de Expansão da 
Educação Profissional 
(PROEP) 

Busca desenvolver ações integradoras da educação e do trabalho, a ciência 
e a tecnologia, objetivando a implantação de um novo modelo de educação 
profissional, que proporcionasse a ampliação de vagas, a diversidade de 
oferta e a definição de cursos adequados às demandas do mundo do trabalho 
e às exigências da moderna tecnologia. 

Desenvolvido em nível federal com 
ações nos estados e municípios.  

Federal Pró Jovem 

Ampliar o atendimento aos jovens excluídos da escola e da formação 
profissional, permitindo o seu reingresso no processo educacional, recebendo 
qualificação profissional e acesso a ações de cidadania, além da inserção no 
mundo do trabalho, esporte, cultura e lazer. 

No município de Campos dos 
Goytacazes, o Programa atende 
estudantes em 14 escolas rurais e 4 
urbanas.  

Federal 
Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) 

É responsável pela execução da maioria das ações e programas da Educação 
Básica do nosso País, como a alimentação e o transporte escolar, além de 
atuar também na Educação Profissional e Tecnológica e no Ensino Superior. 

Desenvolvido em nível federal com 
ações nos estados e municípios. 

Federal 

Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb) 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) atende toda a educação 
básica, da creche ao ensino médio. Substituto do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(Fundef), que vigorou de 1997 a 2006, o Fundeb está em vigor desde janeiro 
de 2007 e se estenderá até 2020. 

Desenvolvido em nível federal com 
ações nos estados e municípios. 

Municipal Inclusão Produtiva Promoção de cursos profissionalizantes. Campos dos Goytacazes 

Municipal Programa Qualifica Jovem  
O programa oferece cursos para adolescentes de 14 a 18 anos, desenvolvidos 
na sede da Fundação Municipal da Infância e Juventude (FMIJ); e para jovens 
de 18 a 29 nos cursos da Casa da Juventude. 

Campos dos Goytacazes 

Municipal Programa Jovens em Ação 
O objetivo do projeto é proporcionar vivências e experiências de aprendizado 
profissional, cultural e educacional aos jovens e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade. 

Quissamã 

Municipal 
Programa de Qualificação 
Profissional 

O Programa visa fornecer cursos de qualificação técnica para a população. O 
público-alvo dos cursos é 100% do município, com 50% das vagas destinadas 
a pessoas beneficiadas pelos programas sociais, e a outra parte pelos demais 

Quissamã 
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concorrentes, com prioridade para desempregados, pessoas que não 
possuem cursos de qualificação e com mais idade. 

Municipal Olimpíadas 
Promoção de Olimpíadas de disciplinas como matemática e Língua 
Portuguesa. 

Quissamã 

Municipal Programa Xadrez Escolar 
O objetivo é democratizar a prática do esporte e, consequentemente, 
estimular o desenvolvimento de competências e habilidades que impactam 
diretamente o processo ensino-aprendizagem. 

São João da Barra 

Municipal Programa Reforço escolar 
Programa de reforço escolar com monitores contratados em contrato CLT 
para atuarem nos contraturnos. Eles são professores do 1o ao 5o ano e 
ganham gratificação com a melhora nas médias dos alunos. 

São João da Barra 

Municipal Bolsa Universitário 

Bolsas de estudo para universitários de baixa renda. Cobre 40% a 100% da 
mensalidade. Avalia tanto a condição socioeconômica quanto o desempenho 
no curso. Não há contrapartida para os estudantes. É utilizado os recursos 
dos Royalties. 

São João da Barra 

Municipal Espaço da Ciência 

Espaço da Ciência Maria de Lourdes Coelho Anunciação, em Atafona, litoral 
de São João da Barra, é um dos pontos turísticos mais procurados durante o 
período do verão. O local é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente e 
Serviços Públicos 

São João da Barra 

Municipal Transporte Universitário 
Transporte de estudantes para universidades e cursos técnicos em Campos 
dos Goytacazes 

São João da Barra 
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7.3.2 Análise de Compatibilidade 

A partir da identificação dos planos e programas desenvolvidos nos municípios de São João da Barra, 

Campos dos Goytacazes e Quissamã, é possível afirmar que, de um modo geral, as ações 

desenvolvidas por eles, seja no âmbito ambiental, social, de saúde ou de educação, apresentam algum 

grau de interface com o empreendimento em questão, visto que são desenvolvidos no mesmo território 

e de alguma forma, influenciam na dinâmica socioambiental dos municípios.  

Entretanto, destacam-se os planos e programas que apresentam maior grau de interface com o 

empreendimento, que são apresentados a seguir. 

a) Plano Diretor e Zoneamento Municipal 

O Plano Diretor está definido no Estatuto das Cidades (Lei Federal Nº 10.257/2001) como instrumento 

básico para orientar o ordenamento da expansão urbana de um município e a sua política de 

desenvolvimento. Cada município é competente por editar o seu. 

O município de São João da Barra instituiu o seu Plano Diretor por meio da Lei Municipal n. 357/2015. 

Assim, de acordo com Capítulo III (Fatores favoráveis ao desenvolvimento do município), art.10, , são 

fatores favoráveis ao desenvolvimento local: 

I - potencial para o desenvolvimento econômico, notadamente o industrial, fundamental para a melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos; 

II - potencial para o desenvolvimento das atividades industriais e portuárias em geral; 

III - localização estratégica para o apoio offshore das atividades petrolíferas e portuárias; 

IV - potencial para o desenvolvimento das atividades econômicas baseadas na prestação de serviços, 

inclusive aquelas que serão demandadas em função dos novos vetores de desenvolvimento do 

Município (...). 

Desta forma, as orientações do Plano Diretor vão ao encontro do empreendimento em estudo, uma vez 

que este se propõe a estabelecer meios para o desenvolvimento econômico do município. 

Ainda, cumpre ressaltar que o Município de São João da Barra editou a Lei Municipal n. 359/2015, que 

estabelece normas complementares ao Plano Diretor, disciplina e ordena o uso e ocupação do solo 

urbano e dispõe sobre o parcelamento do solo do município, bem como a Lei Municipal n. 358/2015, a 

qual institui a lei de perímetros urbanos no município de São João da Barra e dá outras providências.  

Considerando que a Lei Municipal n. 359/2015 prevê que as atividades não residenciais serão 

classificadas de acordo com a Classificação Nacional de Artividades Econômicas (CNAE Fiscal), 

informa-se que os oleodutos de transporte pretendidos se enquadram no Código 4940-0/00 (Transporte 

Dutoviário), que compreende o transporte por tubulações ou dutos de gases, líquidos, grãoes e minérios 

e atividades correlatas. 

De acordo com a Figura 7.1 de Zoneamento do Município, o traçado dos dutos atravessa as seguintes 

zonas: Zona Mista I (ZMI), Zona de Interesse Ambiental I (ZIAI), Zona de Ocupação Controlada I (ZOC 

I), Zona de Ocupação Controlada II (ZOC II) e Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE). Ressalta-

se que foi feito um protocolo, junto a Prefeitura Municipal, de solicitação de expedição de certidão 

atestando a compatibilidade do empreendimento com o zoneamento municipal. Este protocolo está 

apresentado no Anexo 7.1. 

Já o Plano Diretor do município de Campos dos Goytacazes,instituído por meio da Lei Municipal  

Nº 7.972/2007, estabelece uma forte preocupação com o desenvolvimento econômico baseado na 

sustentabilidade, como apresentado em seu Capítulo I - Desenvolvimento Sustentável, Seção I - Da 

Dimensão Econômica. Em relação ao Zoneamento do Município, o traçado dos dutos atravessa as 

seguintes zonas: Área Urbana, Área Rural de Planície e Área com Potencial para Atividades Produtivas 

(Figura 7.1). 
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A Lei Orgânica do município de Campos dos Goytacazes apresenta as orientações para a gestão do 

município integrando-a ao Plano Diretor e a lei de uso e ocupação do solo (Lei Municipal Nº 7.974/2007) 

não apresenta nenhuma restrição para a implantação do empreendimento. Vale destacar que foi feito 

um protocolo, junto a Prefeitura Municipal, de solicitação de expedição de certidão atestando a 

compatibilidade do empreendimento com o zoneamento municipal. Este protocolo é apresentado no 

Anexo 7.2. 

Por fim, o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Quissamã, criado a partir de 

uma Lei Complementar nº 002/2006, tem por objetivos ordenar o crescimento sustentado no município, 

garantir o bem-estar de seus habitantes e priorizar a redução das desigualdades sociais. Como 

Zoneamento do Município, o traçado dos dutos atravessa as seguintes zonas: Zona Rural e Zona 

Especial de Negócios 4. (Figura 7.1).  

A Lei Orgânica do município de Quissamã apresenta as orientações e as competências para a gestão 

do município integrando-a ao Plano Diretor e a lei de uso e ocupação do solo (Lei nº 0286 de julho de 

1994) não apresenta nenhuma restrição para a implantação do empreendimento.  

Ainda, releva-se que parte do trecho dos oleodutos encontra-se inserido na Zona Especial de Negócios 

4, em que a vocação predominante é “atividades de logística e apoio à produção de petróleo e gás na 

Bacia de Campos” (art. 71, IV da Lei Complementar nº 002/2006).   

Por fim, registra-se também que um dos objetivos estratégios expostos ao Plano Diretor de Quissamã 

consiste no fortalecimento do suporte à exploração e produção de gás e óleo na Bacia de Campos  

(art. 7º, IX), demonstrando a plena adequação dos oleodutos propostos aos ditames urbanísticos locais.  

Nesse sentido, ressalta-se que a prefeitura de Quissamã também expediu certidão atestando a 

compatibilidade do projeto com o zoneamento municipal (Anexo 7.3). 
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Figura 7.1: Zoneamento dos Municípios que compõem a AER.do traçado do Oleoduto. 
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b) Plano Nacional de Recursos Hídricos, Plano Estadual de Recursos Hídricos e Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

Entre os planos que apresentam integração nas instâncias federal e estadual destacam-se o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH-RJ) e o Plano 

de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Todos têm por objetivo desenvolver estratégias 

que possam estabelecer melhorias da oferta de água de modo a garantir os seus múltiplos usos e 

reduzir os seus conflitos de uso. Os municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e 

Quissamã fazem parte da bacia do rio Paraíba do Sul - porção foz. Identificaram-se ações locais, 

através de projetos, para melhorar a qualidade ambiental da bacia hidrográfica. No entanto, em alguns 

momentos durante as entrevistas de campo em outubro de 2019, a população afirmou que a qualidade 

da água na região não está adequada para consumo. Vale destacar que o empreendimento em estudo 

está em conformidade com as orientações dos planos analisados. 

c) Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima - Projeto Orla 

O Projeto Orla é desenvolvido nos âmbitos federal, estadual e municipal. Seu objetivo é promover uma 

articulação entre os diferentes atores sociais na gestão integrada da orla respeitando as especificidades 

locais e buscando iniciativas inovadoras sustentáveis. Os municípios de estudo estão promovendo 

grupos de trabalho para organizar as atividades desenvolvidas nas orlas municipais. O Projeto Orla se 

integra ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC e é operacionalizado pelo Plano de Ação 

Federal para a Zona Costeira - PAF-ZC.  

d) Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), Programa Estadual de Educação Ambiental 

do Estado do Rio de Janeiro 

Os programas em questão têm como finalidade estabelecer processos de educação ambiental que 

integram dimensões culturais, sociais e políticas, como também contribuir para a organização de grupos 

e redes de educação ambiental. Visa ainda, a integrar todos os projetos de educação ambiental 

envolvendo a educação formal e não formal e os desenvolvidos no âmbito do licenciamento ambiental 

dos empreendimentos. Os programas propõem que as atividades de educação ambiental sejam 

desenvolvidas com diferentes públicos (estudantes, gestores públicos, trabalhadores, entre outros) com 

o intuito de criar redes de ação. Os empreendimentos instalados no Porto do Açu desenvolvem ações 

de Educação Ambiental de naturezas diversas dentro dos seus processos de licenciamento. As 

medidas e programas referentes ao Projeto SPOT também contarão com ações de educação 

ambiental, em consonância com os programas aqui apresentados e com as demais ações já realizadas 

na região.  

e) Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

O PAC, desde a sua criação em 2007, vem executando obras estruturais nos municípios da AER. Tais 

obras envolvem as áreas de saúde, saneamento, esporte, educação, inclusão digital, infraestrutura e 

habitação. Em São João da Barra, o PAC ampliou a rede de Unidades Básicas de Saúde, a rede de 

abastecimento de água e em ambos estabeleceu novas moradias através do Programa Minha Casa, 

Minha Vida. Em Campos dos Goytacazes, através do Ministério das Cidades, foram realizadas em 

2015 obras de pavimentação, drenagem e qualificação de vias nos bairros Vila Manhães, Vila Menezes, 

Parque do Prado, Parque Porto Belo e Parque Bela Vista. Além disso, em 2018, teve o projeto de 

urbanização do Bairro Parque Eldorado. De acordo com o 7º Balando do PAC (2015-2018), o município 

de Quissamã estava em ação preparatória para obras no esgotamento sanitário e em andamento nas 

obras de ampliação da rede de Unidades Básicas de Saúde e da rede de educação. Destaca-se que 

os programas habitacionais não estão na Área de Estudo Regional do empreendimento em estudo e, 

portanto, não apresentam ações conflituosas. 

f) Programa de Investimentos em Logística - PIL 

Em 15 de agosto de 2012, o Governo Federal lançou o PIL com o objetivo de ampliar a escala dos 

investimentos em infraestrutura rodoviária, ferroviária, hidroviária, portuária e aeroportuária no Brasil. 
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Em linhas gerais, o Programa estabelece diretrizes, visando a restabelecer o planejamento integrado 

dos transportes, de forma a implantar uma rede de infraestrutura de transporte moderna e eficiente, 

capaz de prover maior competitividade ao país, bem como fomentar o desenvolvimento econômico e 

social (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2015)46. O Programa prevê a inclusão da ferrovia EF-118 

(Rio-Vitória) no Programa Nacional de Concessão de Ferrovias ligando os portos da região 

metropolitana do Rio (Sepetiba, Rio de Janeiro e Itaguaí), Macaé, Barra do Furado e Porto do Açu, no 

trecho fluminense, e os portos Central, Ubu e Tubarão, no Espírito Santo melhorando a logística de 

exportação. Em relação ao aeroporto de Campos dos Goytacazes, foi autorizada a sua concessão à 

iniciativa privada. Tais iniciativas fomentarão as atividades da indústria local e atrairá mais 

investimentos aos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra. Em relação ao 

município de Quissamã, houve o projeto de construção do Porto de Barra do Furado em Campos dos 

Goytacazes e Quissamã. 

g) Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB e Serviços 

Urbanos de Água e Esgoto 

Tais planos preveem pactos municipais para a sua realização. Os municípios de São João da Barra, 

Campos dos Goytacazes e Quissamã possuem Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o 

Plano Municipal de Saneamento Básico. Assim, prevê-se ações de gestão do empreendimento em 

conformidade com os planos municipais em curso.  

h) Programa de Saúde da Família (PSF) 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com 

os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e 

municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer 

uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes 

e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das 

pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015). 

Em São João da Barra, além do Programa de Saúde da Família e demais projetos desenvolvidos com 

orientação do Ministério de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde também desenvolve o programa 

Saúde do Pescador. Em Campos dos Goytacazes, o Programa de Saúde da Família é desenvolvido 

em parceria com o Programa de Valorização da Atenção Básica do Ministério da Saúde (PROVAB). Já 

em Quissamã, a secretaria de saúde do município conta com ações do Programa Saúde vai até você 

sob a coordenação da Estratégia da Saúde da Família.  

Estas ações representam importantes monitoramentos e acompanhamentos, além de trabalhos de 

prevenção para a dinâmica de saúde do município, durante e depois da instalação do empreendimento. 

i) Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, Programa de 

Expansão da Educação Profissional 

Ambos os programas apresentam o objetivo de qualificação profissional da população. Os municípios 

de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã desenvolvem diferentes estratégias de 

inserção da população no mercado de trabalho através da qualificação profissional. Nesse sentido, 

identifica-se a oportunidade de parcerias entre o empreendimento e os programas desenvolvidos nos 

municípios no intuito de facilitar a absorção de parte da mão de obra na fase de instalação do 

empreendimento. 

  

 
46 http://www.logisticabrasil.gov.br/index.php/content/view/3910.html, acessado em agosto de 2019. 
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Considerações Finais 

Diante do exposto, não há, de acordo com os planos e programas analisados, quaisquer atividades 

conflituosas que possam inviabilizar a realização do empreendimento. Assim, registra-se que o projeto 

encontra-se compatível com as políticas setoriais, bem como com os planos e programas de ação 

federal, estadual e municipal e, ainda, em conformidade com os Planos Diretores e os zoneamentos 

municipais. Entretanto, uma vez atestada a viabilidade do empreendimento, é importante revisitar os 

planos e programas em execução nos municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e 

Quissamã para que possam subsidiar a elaboração de estratégias a minimizar os impactos do 

empreendimento sem causar conflito de ações. 
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7.4 Meio Físico 

7.4.1 Delimitação da Bacia 

Durante a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), a Secretaria de Recursos 

Hídricos (SRH) do Ministério de Meio Ambiente (MMA) dividiu o território brasileiro em 12 regiões 

hidrográficas representando bacias ou conjunto de bacias hidrográficas contíguas. Através da 

Resolução nº 32, de 15 de outubro de 2003, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

oficializou a divisão do território brasileiro em regiões hidrográficas, representativas das maiores 

bacias hidrográficas do país que desembocam no  mar ou em território estrangeiro.  

Especificamente para o estado do Rio de Janeiro, em atendimento a Resolução CERHI nº 107/2013, 

o mesmo foi dividido em 9 regiões hidrográficas denominadas RH’s, com o intuito de facilitar a gestão 

dos recursos hídricos no estado. O empreendimento encontra-se inserido na Planície Costeira do rio 

Paraíba do Sul, referente a Região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH-IX), 
abrangendo a Região Hidrográfica IX-d, no trecho do Rio Paraíba do Sul até o Rio Ururaí seguindo 

até a Costa dos municípios de Quissamã, Campos dos Goytacazes e São João da Barra.  

A caracterização da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH-IX), assim como 

as ottobacias (conforme resolução CNRH nº30/2002) são apresentadas nos Capítulos 7.4.4 Recursos 

Hídricos e 6.2.1 Área de Estudo do Meio Natural, respectivamente. 
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7.4.2 Caracterização Geomorfológica, Pedológica e Geológico-Geotécnica, Perfis de 

Sondagens e Capacidade de Suporte do Solo 

7.4.2.1 Caracterização Geomorfológica 

Para a caracterização geomorfológica da Área de Estudo do empreendimento foram considerados os 

seguintes procedimentos metodológicos: 

● Levantamentos bibliográfico e documental por meio de dados secundários; 

● Análise de imagens aéreas para elaboração do mapa geomorfológico regional, na escala 

1:50.000, pela integração de mapas complementares de declividade e hipsométrico, e as formas 

de relevo identificadas na análise das imagens; 

● Análise das descrições das formas de relevo mais relevantes verificadas em campo por meio de 

fichas e fotografias georreferenciadas. 

O sistema das coordenadas apresentadas em todas as fotografias estão no sistema de projeção 

SIRGAS 2000 no fuso 24S, projetadas na Unidade Transversal de Mercator (UTM), em metros.  

Para a elaboração do mapa de declividade foram definidas classes que se basearam em intervalos 

de inclinação, aos quais associam-se a processos de dinâmica superficial, seja inundação ou 

alagamento nas áreas de baixa inclinação, e também a processos erosivos e movimentos de massa 

relacionados a áreas de declividade média a muito alta, segundo metodologia consagrada 

desenvolvida em EMBRAPA (1979) conforme apresentado no Quadro 7.6 a seguir.  

Quadro 7.6: Classes de Relevo de acordo com a declividade e Principais Processos de 
Dinâmica Superficial. 

RELEVO 
CLASSE DE DECLIVIDADE 

(GRAUS) 
PRINCIPAIS PROCESSOS DE DINÂMICA 

SUPERFICIAL 

Plano 0-3% Inundação e Alagamento 

Suave ondulado 3-8% Inundação, Alagamento e Erosão 

Ondulado 8-20% Erosão e Movimentos de Massa 

Forte ondulado 20-45% Erosão e Movimentos de Massa 

Montanhoso 45-75% Movimentos de Massa 

Forte Montanhoso acima de 75% Movimentos de Massa 

Fonte: Modificado de EMBRAPA 1979. 

A definição e descrição das unidades de relevo foi elaborada seguindo pesquisa por referências 

bibliográficas, como Dantas (2000) que traz a definição dos principais tipos de relevo e um 

diagnóstico geoambiental do Estado do Rio de Janeiro. Também foram utilizadas imagens de radar 

da SRTM para análise de declividade, hipsometria e para auxiliar a identificação das formas de relevo 

mais relevantes nas imagens de satélite.  

a) Área de Estudo Regional 

O mapa hipsométrico (Mapa 7.2) mostra amplitude altimétrica variando entre e 0 e 50 metros, 

enquanto a declividade (Mapa 7.3) apresentou valores entre 0 e 3%. A metodologia de confecção 

desses mapas foi utilizando-se de dados gerados de imagens de satélite.  

De acordo com o apresentado no Mapa 7.4 Unidades Geomorfológicas, as formas de relevo 

identificadas na AER do empreendimento estão relacionadas ao Domínio da Faixa Litorânea, 

constituído de Planícies Costeiras (restingas), Planícies Flúvio-Lacustres (brejos), Baixadas e Colinas 

Baixas, restritas a uma pequena porção a noroeste da AER.  
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As Planícies Costeiras (restingas) são constituídas por sedimentos arenosos inconsolidados de 

origem marinha. São terrenos de baixa declividade (com variações altimétricas inferiores a 30 m), 

possuem alta permeabilidade, com nível d'água raso e fortemente suscetível a erosão por ação do 

vento. Na AER, as Planícies Costeiras variam de 0 a 58 metros acima do nível do mar (EMBRAPA, 

2019). Os solos possuem média capacidade de suporte e baixa fertilidade natural. O alinhamento dos 

cordões é bem marcada em imagens aéreas, podendo-se notar a ação eólica na distribuição destes 

depósitos sedimentares. 

As Planícies Flúvio-Lagunares são formadas por sedimentos argilo-arenosos, muitas vezes, rico em 

matéria orgânica, formados em ambiente redutor, possibilitando a ocorrência de depósitos turfosos e 

solos com altos teores de sais e enxofre. Apresentam baixa declividade e pouca variação altimétrica. 

Podem ocorrer eventos de inundação, com baixa capacidade de carga, onde predominam atividades 

agrícolas e de pastagem. 

As Baixadas constituem zonas de acumulação atual, sub-horizontais, compostas por depósitos  

areno-argilosos a argilo-arenosos. Apresentam gradientes extremamente suaves e convergentes em 

direção aos cursos das principais drenagens. Exibem amplitude de relevo nula (zero) e inclinação das 

vertentes variando entre 0-3o. 

As Colinas Baixas são pouco dissecadas, sustentadas por gnaisses e granitóides do Complexo 

Paraíba do Sul, com perfis de alteração de solo argilo-arenoso constituído por areias grossas com 

média permeabilidade e média e alta capacidade de suporte. A declividade é média a baixa e a 

variação altimétrica também é baixa, formando colinas amplas com topo plano a arredondado. É 

comum a ocorrência de solos coluvionares sobre solos residuais em encostas. Observa-se a 

ocorrência de sulcos e voçorocas em vales levemente encaixados associados à atividade pecuária. 

O Quadro 7.7 a seguir, mostra a área de cada unidade geomorfológica interceptada pela AER do 

empreendimento. 

Quadro 7.7: Unidades geomorfológicas interceptada pela AER do empreendimento. 

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS NA AER ÁREA (HA) 

Corpos de água 18.911,44 

Baixadas 70.557,36 

Planícies Costeiras 49.668,38 

Planícies Flúvio-lagunares 42.734,69 

Colinas Baixas 348,06 

Urbano – Área Urbana 1.825,24 

TOTAL 184.045,17 

b) Área de Estudo Local (AEL) 

Para a caracterização da geomorfologia na AEL foram utilizadas imagens de satélite, fichas e fotos 

georreferenciadas de levantamentos de campo realizados por equipe que elaborou a caracterização 

da área de estudo durante a escolha do traçado do empreendimento (a campanha foi realizada entre 

os dias 8 e 12 de julho de 2019) .   

O traçado do empreendimento atravessa Planícies Costeiras (24%), Planícies Flúvio Lagunares 

(20%), e Baixadas (45%). Em tais formas de relevo, não ocorrem movimentos gravitacionais de 

massa e a formação de ravinas e voçorocas por sua baixa declividade. No entanto, a capacidade de 

suporte dos solos pode ser afetada em função da saturação de água, muitas vezes, formando muitas 

áreas alagadas. Ao longo da AEL, verificou-se a variação altimétrica entre 0 e 12 metros acima do 

nível do mar. Foram observadas ainda interferências antrópicas, como a implantação de rodovias, 
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vias pavimentadas, redes de drenagem, e a retificação de canais naturais, controla o fluxo das águas 

superficiais, e visa mitigar os efeitos de inundações (Figuras 7.2 a 7.11). 

A migração de dunas também é um processo erosivo observado na AEL, o carreamento de partículas 

pela ação do vento é bastante frequente em ambientes costeiros, podendo expor equipamentos 

projetados para estarem soterrados, ou ainda desestabilizando eventuais cortes e aterros projetados 

para a instalação dos dutos.  

Figura 7.2: Canal próximo a campo de dunas em meio a áreas alagadas. (Coordenadas: 
289.843 m E / 7.585.221 m N). 

 
 

Figura 7.3: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Canal 
próximo a campo de dunas em meio a áreas alagadas. (Coordenadas: 289.843 m E / 7.585.221 
m N). 
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Figura 7.4: Planície aluvial composta de sedimentos arenosos e argilo-arenoso de coloração 
cinza claro. Área utilizada para pastagem (Coordenadas: 281.388 m E / 7.578.317 m N). 

 
 

Figura 7.5: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite.  Planície 
aluvial composta de sedimentos arenosos e argilo-arenoso de coloração cinza claro. Área 
utilizada para pastagem (Coordenadas: 281.388 m E / 7.578.317 m N).  
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Figura 7.6: Área alagada de leito em baixa declividade, possível interferência antrópica no 
curso da drenagem (Coordenadas: 281.271 m E / 7.576.482 m N). 

 
 

Figura 7.7: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Área 
alagada de leito em baixa declividade, possível interferência antrópica no curso da drenagem 
(Coordenadas: 281.271 m E / 7.576.482 m N). 
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Figura 7.8: Canais antrópicos que escoam as águas superficiais evitando o aumento e 
formação de áreas alagadas sobre áreas de interesse econômico/social. Área utilizada para 
pastagem (Coordenadas: 283.433 m E / 7.579.911 m N). 

 
 

Figura 7.9: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Canais 
antrópicos que escoam as águas superficiais evitando o aumento e formação de áreas 
alagadas sobre áreas de interesse econômico/social. Área utilizada para pastagem 
(Coordenadas: 283.433 m E / 7.579.911 m N). 
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Figura 7.10: Sedimentos aluvionares em relevo plano paralelo onde desenvolve-se solo argilo-
arenoso cinza claro. Área utilizada para pastagem (Coordenadas: 273.613 m E / 7.562.728 m N). 

 
 

Figura 7.11: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. 
Sedimentos aluvionares em relevo plano paralelo onde desenvolve-se solo argilo-arenoso 
cinza claro. Área utilizada para pastagem (Coordenadas: 273.613 m E / 7.562.728 m N). 
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O Quadro 7.8 a seguir, mostra a área de cada unidade geomorfológica interceptada pela AEL do 

empreendimento.  

Quadro 7.8: Unidade geomorfológica interceptada pela AEL do empreendimento. 

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS NA AEL ÁREA (HA) 

Corpos de água 10.505,32 

Baixadas 44.992,99 

Planícies Costeiras 24.161,83 

Planícies Flúvio-lagunares 20.163,42 

Área Urbana 171,43 

TOTAL 99.994,99 

c) Faixa de Servidão (ADA) 

Na Faixa de Servidão, os cordões arenosos das Planícies Costeiras representam terrenos mais 

permeáveis enquanto as Planícies Flúvio-lagunares e Baixadas constituem terrenos inundáveis. Os 

terrenos inundáveis têm baixa capacidade de carga, elevado risco de acidificação, o que pode 

comprometer precocemente estruturas de concreto. Já os terrenos permeáveis possuem nível 

freático elevado e muito sujeito à contaminação, são arenosos e também suscetíveis à erosão eólica, 

especialmente quando sofrem desmatamentos. As variações altimétricas, de acordo com dados da 

EMBRAPA, variou de 0 a 12 metros acima do nível do mar.  

O Quadro 7.9 a seguir, mostra a predominância de cada uma das unidades geomorfológicas ao longo 

da Faixa de Servidão do empreendimento.  

Quadro 7.9: Unidades geomorfológicas identificadas na Faixa de servidão do oleoduto em 
termos de área. 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS UNIDADE 

Planícies Costeiras 39.46 

Planícies Fluvio-Lagunares 24.68 

Baixadas 23.91 

Corpos Hídricos 0.80 

TOTAL 88.86 

 

Ao longo da Faixa de Servidão há o predomínio de baixadas, onde frequentemente há brejos e 

restingas que alagam sazonalmente, devido ao afloramento de níveis freáticos, especialmente nos 

períodos mais chuvosos.  

7.4.2.2 Caracterização Geológica 

Para a caracterização geológica da Área de Estudo do empreendimento foram seguidos 

procedimentos semelhantes aos usados para os aspectos geomorfológicos, considerando: 

● Levantamentos bibliográfico e documental por meio de dados secundários; 

● Organização da base cartográfica e análise de imagens aéreas para complementação dos 

aspectos geológicos, na escala 1:50.000  

● Análise dos dados levantados durante de trabalho de campo para descrição dos pontos na AEL, 

incluindo documentação fotográfica. 
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a) Área de Estudo Regional - AER 

No Mapa 7.5 Unidades Geológicas, são apresentados os agrupamentos litoestratigráficos na AER, 

onde é possível observar ocorrências isoladas no extremo noroeste de rochas do embasamento 

cristalino. Na área restante, predominam sedimentos costeiros e aluviais relacionados à planícies 

costeiras e aluviais características da margem direita do Rio Paraíba do Sul e esquerda do Uruaí, 

incluindo parte do sistema Lagunar da Região Norte Fluminense.  

Os sedimentos cenozóicos da Província da Planície Costeira, que inclui a foz do rio Paraíba do Sul, 

com os sedimentos da Formação Barreiras e os depósitos quaternários a ela associados:  

colúvio-aluvionares, flúvio-lacustres, sedimentos de praia e marinhos de eventos transgressivos e 

regressivos.  

A Formação Barreiras é descrita como sedimentos terciários areno argilosos, frequentemente 

oxidados, com camadas avermelhadas-alaranjadas, presença de clastos (cascalhos e seixos) de 

quartzo, angulosos a subarredondados, com lentes argilíticas nas cotas mais baixas.  

Os depósitos quaternários referem-se a sedimentos remobilizados por sistemas geologicamente 

atuais. O período Quaternário iniciou-se há 2,5 milhões de anos, portanto, chamamos de quaternários 

todos os sedimentos atualmente inseridos em dinâmicas morfogenéticas (formadoras de relevo). Tais 

unidades são diferenciadas pelos ambientes predominantes: fluviais, costeiros, lacustres, praiais, 

dentre outros.  

Em linhas gerais, os sedimentos quaternários, possuem baixa capacidade de suporte, especialmente 

os sedimentos de pântanos e mangue. Vale mencionar ainda que os depósitos litorâneos estão muito 

expostos à ação eólica e à dinâmica por ela imposta. Desse modo, é importante considerar o 

monitoramento de migração de dunas e cordões arenosos, frequentes na região, para assegurar a 

estabilidade do empreendimento a médio e longo prazo. 
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O Quadro 7.10 mostra o empilhamento estratigráfico das unidades geológicas inseridas na AER.  

Quadro 7.10: Coluna litoestratigráfica das unidades geológicas inseridas na AER. 

PERÍODO UNIDADES DESCRIÇÃO DOS LITOTIPOS 

C
e

n
o

z
ó
ic

o
 

Q
u

a
te

rn
á

ri
o
 

Depósitos de Prais Eólicos, Marinhos e/ou 
Lagunares 

Areias quartzosas inconsolidadas, com 
presença localizada de fragmentos de 
conchas 

Depósitos Flúvio-Lagunares 
Áreas e argilas orgânicas inconsolados e 
depósitos localizados de turfas 

Depósitos Prais Marinhos e/ou Lagunares 
Áreas quartzosas marinhas inconsolidadas, 
com presença localizadas de framentos de 
conchas e argilas plásticas e orgânicas 

Depósitos Colúvio-Aluvionares Cascalhos, áreas e argilas incosolidadas 

T
e

rc
iá

ri
o
 

Formação Barreiras 

Depósitos detritos de baixa consolidação 
formados por cascalheiras, arenitos e 
argilitos, com presença de horizontes 
lateríticos 

P
a

le
o
z
ó

ic
o
 

C
a
m

b
ri

a
n

o
 

Granitóides Pós-Tectônicos - Granito Itaoca 

Hornblenda-biotita granitoides do tipo I 

Granitóides Pós-Tectônicos - Granito Morro 
do Côco 

P
ro

te
ro

z
ó

ic
o
 

P
ré

-C
a
m

b
ri
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Suíte Angelim 
Granitoides com fabric planar e minerais 
máficos 

Suíte Bela Joana 
Granito Tipo C, charnockito, associado a 
enderbito e norito 

Suíte Desengano 
Granito tipo S com granada, muscovita e 
biotita 

Complexo Paraíba do Sul 
Gnaisses, quartzitos frequentes, xistos 
grafitosos, rocha calcissilicática, 
metacarbonática, mármores 

 

Analisando o mapeamento sistemático realizado pela CPRM (2010), observa-se que mais de 99% do 

substrato da AER é constituída por sedimentos do período Quaternário (os 2,5 milhões de anos mais 

recentes da história da Terra). Quanto à granulometria, tais sedimentos são majoritariamente 

arenosos, passando a argilo-arenosos e/ou areno-argilosos. Tratam-se de unidades litoestratigráficas 

representadas por depósitos litorâneos, aluvionares, de antigas praias, flúvio marinhos, e por fim, de 

pântanos e mangues. 

O rio Paraíba do Sul vem construindo a planície costeira entre São Tomé e Macaé há 120.000 anos. 

A faixa de areia que constitui a praia atual tem somente 10.000 anos. No passado geológico, o rio 

Paraíba do Sul percorreu diversos caminhos e ocupou diversas posições. As antigas 

desembocaduras do rio que se desenvolveu na região do Farol de São Tomé foram formadas em 

uma época em que o nível do mar estava mais baixo do que o atual. 

 A variação do nível do mar ao longo do tempo geológico levou ao depósito dos cordões litorâneos, 

ao longo dos quais foram identificados, a partir de imagens de satélite, truncamentos erosivos 
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recentes que representam hiatos entre episódios onde os tais sedimentos costeiros foram 

depositados.  

Observa-se na região da Barra do Furado uma forte influência de eventos neotectônicos, ou seja, 

ocorridos pela reativação de planos de antigas falhas geológicas muitas delas resultantes da 

separação entre América do Sul e África, durante a quebra do antigo continente Gondwana. Estas 

reativações tectônicas ocorrem pelo aumento do aporte e na carga sedimentar, nesse caso, 

diretamente relacionado à dinâmica costeira (Dias & Kjerfve 2009).  

Segundo Mansur & Guedes (2012) com a descoberta de petróleo nas camadas do Pré-Sal, nas 

bacias marginais brasileiras, as lagunas hipersalinas fluminenses (incluindo a Lagoa Feia inserida na 

AER) receberam atenção especial por parte dos cientistas, que reconhecem nestes locais rochas 

como os estromatólitos hipersalinos, gerados por antigas cianobactérias produtoras de rochas 

carbonáticas, típicas de ambientes sedimentares similares às condições em que consolidaram-se os 

carbonatos que reservam o petróleo da região.  

Este conhecimento fortaleceu a criação do Geoparque Costões e Lagunas, que, em poucas palavras, 

abriga os registros da evolução do continente Sul-americano desde a abertura do oceano Atlântico 

em suas rochas.  

Na região de Campos dos Goytacazes, foram delimitados sistemas de aquíferos relacionados à Bacia 

de Campos: Quaternário Deltaico, Barreiras, Emborê e Fraturado. Sabe-se que as Planícies 

Costeiras, e as áreas sedimentares em geral, são caracterizadas como áreas de recarga e descarga 

de águas subterrâneas e, desta forma, muito vulneráveis ambientalmente. A porosidade dos 

sedimentos e o elevado nível freático na região aumenta a sensibilidade a vazamentos de óleos e 

graxas provenientes de máquinas e equipamentos. 

A seguir é apresentado Quadro 7.11 com a área de ocorrência de cada unidade litoestratigráfica 

mapeada na AER.  

Quadro 7.11: Área de ocorrência das unidades litoestratigráficas mapeadas na AER. 

UNIDADES GEOLÓGICAS NA AER ÁREA (HA) 

Corpo de água 19.000,25 

Depósitos aluvionares (Q2a) 44.596,54 

Depósitos de pântanos e mangues (Q2pm) 15.457,33 

Depósitos flúvio-marinhos (Qfm) 56.027,19 

Depósitos litorâneos (Q2li) 36.923,86 

Depósitos praiais antigos (Q1pr) 10.214,76 

Área Urbana 1.825,24 

TOTAL 184.045,17 

b) Área de Estudo Local - AEL 

Para análise da AEL foram utilizadas imagens de satélite, fichas e fotos georreferenciadas obtidas 

durante os levantamentos de campo realizados pela Mott MacDonald entre os dias 8 e 12 de julho de 

2019, para definição da melhor alternativa de traçado.  O sistema das coordenadas apresentadas em 

todas as fotografias estão no sistema de projeção SIRGAS 2000 no fuso 24S, projetadas na Unidade 

Transversal de Mercator (UTM), em metros. 

O oleoduto intercepta cinco unidades litoestratigráficas: (a) Depósitos de Praia Antigos, (b) Depósitos 

Litorâneos, (c) Depósitos de Pântanos e Mangues, (d) Depósitos Flúvio-marinhos, (e) Depósitos 

Aluvionares. Cabe salientar que todas essas litologias são sensíveis às dinâmicas costeiras, os níveis 

freáticos podem variar drasticamente ao longo de um único dia, dependendo da época do ano.  
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Os Depósitos de Praia Antigos foram depositados há cerca de 1.800 anos, constituído quase que 

unicamente por areias brancas inconsolidadas. Trata-se de material superficial podendo conter 

grandes quantidades de conchas e apresentando alinhamentos de cristas praiais.  

Os Depósitos Litorâneos são materiais superficiais formados por areia e argilas. Trata-se de material 

inconsolidado com datações indicando idades máximas de deposição há 875 anos.  

Os Depósitos de Pântanos e Mangues também são sedimentos holocênicos com idades máximas de 

875 anos. Constituídos por argilas, siltes e turfa depositados em ambientes de maré.  

Os Depósitos Flúvio-marinhos têm idades máximas datadas em cerca de 1.750 anos e constituem-se 

de silte, argila e areia. Desenvolvem-se nos vales fluviais dos principais rios da região (Paraíba do Sul 

e Macabu).  

Os Depósitos Aluvionares foram consolidados em ambiente continental, em sistemas fluviais 

meandrantes, entrelaçados e anastomosados. Formam barras de pontal, barras transversais, barras 

arenosas, planícies de inundação, dunas subaquosas. Constituído por areias e areias arcoseanas, 

silte e cascalho, argila e conglomerado polimíticos. Tratam-se de sedimentos clásticos 

inconsolidados.  

A seguir é apresentado Quadro 7.12 com a área de ocorrência de cada unidade litoestratigráfica 

mapeada na AEL. 

Quadro 7.12: Área de ocorrência das unidades geológicas mapeadas na AEL. 

UNIDADES GEOLÓGICAS NA AEL ÁREA (HA) 

Corpo de água 10.559,94 

Depósitos aluvionares (Q2a) 15.857,38 

Depósitos de pântanos e mangues (Q2pm) 10.895,52 

Depósitos flúvio-marinhos (Qfm) 40.514,51 

Depósitos litorâneos (Q2li) 15.074,86 

Depósitos praiais antigos (Q1pr) 6.921,35 

Área Urbana 171,43 

TOTAL 99.994,99 

 

Na sequência das Figuras 7.12 a 7.25, alguns aspectos da geomorfologia nas proximidades da atual 

AEL. Estes registros foram realizados durante a campanha de escolha de alternativa de traçado. 
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Figura 7.12: Dunas formadas por sedimentos arenosos inconsolidados - areia mal selecionada, 
com presença de fragmentos de concha. Coloração branca. (Coordenadas: 290.176 m E / 
7.585.811 m N). 

 

 

Figura 7.13: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Dunas 
formadas por sedimentos arenosos inconsolidados – areia mal selecionada, com presença de 
fragmentos de concha. Coloração branca. (Coordenadas: 290.176 m E / 7.585.811 m N). 
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Figura 7.14: Detalhe do material que constitui as dunas - areia mal selecionada, com presença 
de fragmentos de concha, de coloração branca. Granulometria variando de grãos muito finos a 
pequenos clastos angulosos. (Coordenadas: 290.176 m E / 7.585.811 m N). 

 
 

Figura 7.15: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Detalhe do 
material que constitui as dunas - areia mal selecionada, com presença de fragmentos de 
concha, de coloração branca. Granulometria variando de grãos muito finos a pequenos clastos 
angulosos. (Coordenadas: 290.176 m E / 7.585.811 m N). 
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Figura 7.16: Sedimentos arenosos brancos, mal selecionados, com presença de fragmentos de 
conchas dentro do contexto dos Cordões Litorâneos da Planície Costeira (Coordenadas: 
289.533 m E / 7.584.728 m N). 

 
 

Figura 7.17: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. 
Sedimentos arenosos brancos, mal selecionados, com presença de fragmentos de conchas 
dentro do contexto dos Cordões Litorâneos da Planície Costeira (Coordenadas: 289.533 m E / 
7.584.728 m N). 
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Figura 7.18: Solo arenoso inconsolidado de coloração branca. Areia mal selecionada, com 
grãos angulosos com fragmentos de conchas. Utilizado para pastagem em pequenas 
propriedades rurais (Coordenadas: 284.657 m E / 7.580.591 m N). 

 
 

Figura 7.19: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Solo 
arenoso inconsolidado de coloração branca. Areia mal selecionada, com grãos angulosos com 
fragmentos de conchas. Utilizado para pastagem em pequenas propriedades rurais 
(Coordenadas: 284.657 m E / 7.580.591 m N). 
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Figura 7.20: Canal potencialmente de origem antrópica, que tem função de diminuir a 
quantidade de áreas alagadas/escoar as águas superficiais em estações mais úmidas. 
Vegetação cresce sobre lâmina d’água (Coordenadas: 281.271 m E / 7.576.482 m N). 

 
 

Figura 7.21: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Canal 
potencialmente de origem antrópica, que tem função de diminuir a quantidade de áreas 
alagadas/escoar as águas superficiais em estações mais úmidas. Vegetação cresce sobre 
lâmina d’água (Coordenadas: 281.271 m E / 7.576.482 m N). 
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Figura 7.22: Sedimentos em planície de canal - arenosos, mal selecionados, grão angulosos e 
com fragmentos de concha (Coordenadas: 271.741 m E / 7.560.196 m N). 

 
 

Figura 7.23: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. 
Sedimentos em planície de canal - arenosos, mal selecionados, grãos angulosos e com 
fragmentos de concha (Coordenadas: 271.741 m E / 7.560.196 m N). 
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Figura 7.24: Detalhe de solo argilo-arenoso cinza avermelhado (Coordenadas: 276.460 m E / 
7.573.872 m N). 

 
 

Figura 7.25: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Detalhe de 
solo argilo-arenoso cinza avermelhado (Coordenadas: 276.460 m E / 7.573.872 m N). 
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c) Faixa de Servidão ou ADA 

Os aspectos observados nesta área mostram uma região farta em sedimentos areníticos dispostos 

em uma região plana. Segundo o mapa geológico, partindo do Porto do Açu, o empreendimento 

atravessa sedimentos depositados em antigas praias, posteriormente passa por sedimentos 

saturados em água, ora salgada (mangues) ora doces (pântanos), em seguida, atinge sedimentos 

aluvionares associados a antigos cursos do rio Paraíba do Sul e seus contribuintes, até alcançar os 

depósitos litorâneos, onde está localizada a Barra do Furado.  

A seguir, é apresentado o Quadro 7.13 com a distribuição das unidades geológicas sedimentares em 

função da quilometragem aproximada do empreendimento.  

Quadro 7.13: Distribuição das unidades geológicas ao longo do traçado do empreendimento. 

INÍCIO (KM) FIM (KM) UNIDADE 

0 8,5 Depósitos Litorâneos 

8,5 9,5 Depósitos Aluvionares 

9,5 13 Depósitos Litorâneos 

13 23,5 Depósitos Aluvionares 

23,5 32 Depósitos de Praias Antigos 

32 43 Depósitos Flúvio-Marinhos 

43 43,5 Depósitos de Praias Antigos 

43,5 44 Depósitos de pântanos e mangues + Depósitos litorâneos 

 

A natureza arenítica dos sedimentos, favorece frequentes acumulações em dunas, especialmente 

nos depósitos litorâneos. A migração de dunas pelo transporte eólico pode desestabilizar ou mesmo 

sobrecarregar localmente estruturas do oleoduto. De forma geral, nos depósitos aluvionares e  

flúvio-lagunares, o risco ambiental encontra-se na natureza porosa dos sedimentos e o nível freático 

raso a aflorante (DILLENBURG & HESP, 2009). 

Recomenda-se o monitoramento da dinâmica sedimentar costeira e do nível e da qualidade das 

águas subterrâneas principalmente nos sedimentos flúvio-lagunares durante a operação do 

empreendimento.  

A seguir é apresentado Quadro 7.14 com a área de ocorrência de cada unidade litoestratigráfica 

mapeada na Faixa de Servidão do Projeto SPOT. 

Quadro 7.14: Área de ocorrência das unidades geológicas mapeadas na Faixa de Servidão do 
oleoduto SPOT. 

UNIDADES GEOLÓGICAS NA FAIXA DE SERVIDÃO ÁREA (HA) 

Corpos hídricos 0,80 

Depósitos aluvionares (Q2a) 13,70 

Depósitos de pântanos e mangues (Q2pm) 1,70 

Depósitos flúvio-marinhos (Qfm) 34,.89 

Depósitos litorâneos (Q2li) 20,33 

Depósitos praiais antigos (Q1pr) 17,41 

TOTAL 88.86 
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Ao longo da Faixa de Servidão afloram majoritariamente depósitos flúvio-marinhos e depósitos 

litorâneos, seguidos por depósitos praiais antigos. Estes sedimentos são inconsolidados, sendo 

necessário o controle de processos erosivos, ainda que restritos às áreas adjacentes às lagunas e 

drenagens.  

7.4.2.3 Caracterização Geotécnica 

Para a caracterização geotécnica da Área de Estudo do empreendimento foram seguidos 

procedimentos semelhantes aos usados para os aspectos geológicos considerando: 

● Levantamentos bibliográfico e documental por meio de dados secundários; 

● Análise de imagens aéreas para complementação dos aspectos geotécnicos; 

● Análise dos dados levantados durante de trabalho de campo para descrição dos pontos na AEL, 

incluindo documentação fotográfica. 

a) Área de Estudo Regional – AER 

O mapa com as unidades geológico-geotécnicas foram definidas com base no mapa da 

geodiversidade do estado do Rio de Janeiro, desenvolvido pela CPRM (2017), que integra 

geológicos, pedológicos e geomorfológicos, em complemento à análise geoambiental desenvolvida 

na região pelo DRM (2001).  

A caracterização dessas unidades foi realizada a partir dos supracitados dados secundários e 

também informações levantadas durante a campanha preliminar para definição do traçado do 

empreendimento realizada entre os dias 8 e 12 de julho de 2019 (Mott MacDonald, 2019).  

As descrições adotadas consideraram o grau de escavabilidade e a capacidade de suporte do 

terreno. Cabe considerar que as escavações para a implantação dos dutos podem interceptar níveis 

freáticos apesar de não ultrapassar 1,5 metro, e que campanhas de sondagem são fundamentais 

para aferir o posicionamento das águas subterrâneas e a capacidade de suporte do substrato.  

Em geral, os níveis freáticos são naturalmente rasos, em especial, na proximidade dos lagos, rios e 

ao longo das planícies costeiras. A presença constante de água reduz a capacidade de suporte, 

especialmente em materiais porosos e inconsolidados, como os encontrados nas áreas de estudo, e 

a dinâmica do transporte sedimentar costeiro é acelerada.  

A seguir, são apresentadas as unidades geológico-geotécnicas conforme Mapa 7.6 Unidades 

Geotécnicas: 

I. Áreas Sujeitas a Inundação: Cascalhos, areias e argilas inconsolidados situados em planícies e 

terraços fluviais. A declividade é baixa e basicamente sem variações altimétricas. Possui média 

capacidade de suporte, alta permeabilidade e o nível freático, em geral, é sub-aflorante, 

associado a um aqüífero livre. São áreas muito sensíveis ao vazamento de óleos e graxas 

durante a implantação ou ainda em manutenções durante a fase de operação, pela 

permeabilidade dos sedimentos e a presença de um nível freático pouco profundo. Destacam-se 

pela presença e gleissolos, fartos em argilas expansivas.  

II. Areias, Argilas e Turfas: Incluem depósitos aluvionares, flúvio-marinhos, pântanos e mangues, 

constituídos majoritariamente por areia, seguido de silte e argila, comuns em planícies flúvio 

lagunares e flúvio lacustres. Areias e argilas orgânicas inconsolidados e depósitos localizados 

em turfas, com média a baixa capacidade de suporte, especialmente nos níveis com camadas 

ricas em argila e turfas, que possuem grande plasticidade, e em muitos momentos, necessitando 

de aterros e troca de solo para possibilitar a escavação.  

III. Áreas com baixa suscetibilidade à erosão: Definidas pelos depósitos arenosos associados a 

cordões litorâneos e antigos depósitos de praia. Tratam-se de areias quartzosas inconsolidadas, 

com presença localizada de bioclastos, média capacidade de suporte e nível freático aflorante a 
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sub-aflorante. Sedimentos com alto grau de permeabilidade. Ocorrem em áreas planas, de muito 

baixa declividade e basicamente sem variações altimétricas.  

IV. Áreas sujeitas a Erosão: Ocorrem de forma muito restrita à noroeste da AER, são representadas 

por granitóides, e rochas metamórficas do Complexo Paraíba do Sul. A alta declividade e brusca 

variação altimétrica podem levar à processos erosivos gravitacionais como depósitos de tálus e 

fluxos de detritos.  

A erosão pela ação dos ventos é o processo mais atuante nas praias e cordões litorâneos. As lagoas 

são muito afetadas pelas variações de maré, com ocorrência de processos inundação e alagamento. 

Observa-se que eventualmente podem ocorrer desmoronamentos durante as escavações para a 

implantação dos dutos, especialmente em locais onde a implantação se dá abaixo do nível freático.  

A farta presença de água e alta porosidade e permeabilidade desses sedimentos, configuram as 

áreas I, II e III como extremamente sensíveis ao vazamento de óleos e graxas durante a implantação 

ou ainda em manutenções durante a fase de operação.  

A seguir é apresentado Quadro 7.15 com a área de ocorrência de cada unidade geotécnica mapeada 

na AER. 
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Quadro 7.15: Área de ocorrência das unidades geotécnicas mapeadas na AER. 

UNIDADES GEOTÉCNICAS NA AER ÁREA (HA) 

Áreas sujeitas a inundaçoes 83695,26 

Áreas com baixa suscetibilidade a erosão 50040,63 

Areias argilas e turfas 51525,68 

Áreas sujeitas a erosão 375,36 

TOTAL 185636,94 

b) Área de Estudo Local (AEL) 

Para a caracterização da AEL foram utilizadas imagens de satélite, fichas e fotos georreferenciadas 

de levantamentos de campo realizados por equipe que elaborou a caracterização da área de estudo 

durante a escolha do traçado do empreendimento. 

A análise do risco geotécnico é feita com base na capacidade de suporte e no grau de erodibilidade 

observadas em campo, como as feições de instabilidade: sulcos, voçorocas e ravinas.  

Com isso é possível inferir o grau de escavabilidade e escarificabilidade dos materiais. As descrições 

contaram com classificações adotadas pela Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e 

Ambiental (ABGE), que seguem o critério apresentado no Quadro 7.16, a seguir: 

Quadro 7.16: Classificação e características dos materiais para análise do risco geotécnico. 

GRUPO MATERIAL EXEMPLOS CARACTERÍSTICAS 

1 Friável e Fluente Areia, solo vegetal, turfa Partículas separadas ou pouco ligadas 

2 Material Brando Solos Argilosos 
Partículas coesivas facilmente penetráveis por 
ferramentas e sem resistência à separação 

3 Rocha Branda 
Folhelhos, arenitos, 
carvão, calcários 

Razoavelmente dura, fácil de ser britada, 
fragmentos separam-se ao longo de fissuras 

4 Rocha Dura Granitos, Gnaisses  Alta resistência à penetração e desagregação  

5 
Rocha Muito 
Dura 

Quartzitos, basaltos,  
Altíssima resistência à penetração e 
desagregação 

Fonte: ABGE (2017). 

Os sedimentos quaternários afetados diretamente pela implantação do empreendimento têm 

características de materiais friáveis e fluentes a brandos, e portanto, possuem alta escavabilidade e 

baixa escarificabilidade. Com isso seu comportamento é considerado geotecnicamente instável para 

cortes, aterros, e também para a instalação de fundações. 

Por isso, eventuais escavações como valas, devem considerar o comportamento desse tipo de 

substrato, propondo cortes e aterros de pequenas dimensões, se necessário, com reforços, seja pela 

aplicação de geotêxteis ou dispositivos de drenagem que facilitem o escoamento quando estiver 

saturado. 

Em campo, foram feitos registros fotográficos de áreas inundadas na AEL, e o grau de coesão dos 

depósitos sedimentares mostra que a capacidade de suporte desses solos é média a baixa, sendo 

necessárias intervenções para aumentar sua resistência ao aumento da carga gerado pelo 

empreendimento.  

A seguir o Quadro 7.17 é apresentado com o quantitativo em área e percentual das Unidades 

Geológico-Geotécnicas inseridaspela AEL do empreendimento.  

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

94 

Quadro 7.17: Área de ocorrência das unidades geotécnicas mapeadas na AEL. 

UNIDADES GEOTÉCNICAS NA AEL ÁREA (HA) 

Áreas sujeitas a inundações 36.586,92 

Áreas com baixa suscetibilidade a erosão 24.310,37 

Areias argilas e turfas 39.157,07 

TOTAL 100.054,37 

 

Nas figuras a seguir (Figuras 7.26 a 7.39), alguns aspectos da geologia local na AEL. Estes registros 

foram realizados durante a campanha de escolha de alternativa de traçado. O sistema das 

coordenadas apresentadas em todas as fotografias estão no sistema de projeção SIRGAS 2000 no 

fuso 24S, projetadas na Unidade Transversal de Mercator (UTM), em metros. 

Figura 7.26: Transição entre região com solo arenoso, com sedimentos inconsolidados, e 
região com solos argilo-arenosos / areno-argilosos com porções alagadas e áreas de restinga. 
Cordões litorâneos. (Coordenadas: 277.176 m E / 7.553.477 m N). 
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Figura 7.27: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Transição 
entre região com solo arenoso, com sedimentos inconsolidados, e região com solos argilo-
arenosos / areno-argilosos com porções alagadas e áreas de restinga. Cordões litorâneos. 
(Coordenadas: 277.176 m E / 7.553.477 m N). 

 
 

Figura 7.28: Áreas alagadas em cordões litorâneos próximo à rodovia RJ-196. Solos argilosos 
de coloração cinza escura. Propriedades rurais observadas em ambos os lados da rodovia. 
(Coordenadas: 277.176 m E / 7.553.477 m N). 
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Figura 7.29: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Áreas 
alagadas em cordões litorâneos próximo à rodovia RJ-196. Solos argilosos de coloração cinza 
escura. Propriedades rurais observadas em ambos os lados da rodovia. (Coordenadas: 
277.176 m E / 7.553.477 m N). 

 
 

Figura 7.30: Ampliação e pavimentação em rodovia próxima à portaria do Porto Açu, sobre os 
sedimentos areníticos dos cordões litorâneos (Coordenadas: 288.924 m E / 7.583.897 m N). 
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Figura 7.31: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Ampliação 
e pavimentação em rodovia próxima à portaria do Porto Açu, sobre os sedimentos areníticos 
dos cordões litorâneos (Coordenadas: 288.924 m E / 7.583.897 m N). 

 
 

Figura 7.32: Obras em rodovia e linhas de transmissão de energia próximas à portaria do Porto 
Açu. Aqui, observa-se a implantação de cortes e aterros nos sedimentos dos depósitos 
litorâneos. (Coordenadas: 288.924 m E / 7.583.897 m N). 
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Figura 7.33: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Obras em 
rodovia e linhas de transmissão de energia próximas à portaria do Porto Açu. Aqui, observa-se 
a implantação de cortes e aterros nos sedimentos dos depósitos litorâneos. (Coordenadas: 
288.924 m E / 7.583.897 m N). 

 
 

Figura 7.34: Aterro realizado sobre solos areno-argilosos, região utilizada para pasto e 
pequenas agriculturas. (Coordenadas: 277.695 m E / 7.574.267 m N). 
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Figura 7.35: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Aterro 
realizado sobre solos areno-argilosos, região utilizada para pasto e pequenas agriculturas. 
(Coordenadas: 277.695 m E / 7.574.267 m N). 

 
 

Figura 7.36: Canais antrópicos que escoam as águas superficiais evitando o aumento e 
formação de áreas alagadas sobre áreas de interesse econômico/social. Área utilizada para 
pastagem (Coordenadas: 283.433 m E / 7.579.911 m N). 
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Figura 7.37: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Canais 
antrópicos que escoam as águas superficiais evitando o aumento e formação de áreas 
alagadas sobre áreas de interesse econômico/social. Área utilizada para pastagem 
(Coordenadas: 283.433 m E / 7.579.911 m N). 

 
 

Figura 7.38: Instalação de canal artificial com cerca de 3m de comprimento sobre solo argiloso 
em planície ao longo da qual se desenvolve pequena drenagem (Coordenadas: 272.977 m E / 
7.568.403 m N). 
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Figura 7.39: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Instalação 
de canal artificial com cerca de 3m de comprimento sobre solo argiloso em planície ao longo 
da qual se desenvolve pequena drenagem (Coordenadas: 272.977 m E / 7.568.403 m N). 

 
 

c) Faixa de Servidão (ADA) 

O grau de escavabilidade observado nos pontos visitados nas adjacências da Faixa de Servidão 

variou de friável e fluente, a material brando, e a capacidade de suporte do solo foi classificada como 

média. Durante a campanha em junho 2019 observou-se que frequentemente os postes de 

distribuição local de energia se apresentavam basculados, aparentemente, pela migração de dunas e 

pela desestabilização gerada pela saturação de água em solos predominantemente arenosos.  

As descontinuidades geradas pelos truncamentos erosivos observados em imagem de satélite 

próximos à Barra do Furado representam áreas de maior sensibilidade no ponto de vista geotécnico, 

visto que são interfaces geradas por hiatos na deposição sedimentar, que tendem a ser reativadas, 

caso a dinâmica costeira condicione o aumento da carga sedimentar.  

A maior parte do empreendimento está sobre planícies costeiras com baixa suscetibilidade à erosão 

por movimentos de massa por suas baixas declividades, no entanto, tais solos por se constituírem 

quase totalmente de areias, não apresentam boa capacidade de suporte. O trecho de planícies flúvio 

marinhas e lacustres (depósitos litorâneos e aluvionares) são mais sujeitas a inundações, e por 

serem constituídas muitas vezes de areias argilas e turfas, muitas vezes saturadas, também possuem 

baixa capacidade de suporte à estruturas, e logo, instável do ponto de vista geotécnico.  

O Quadro 7.18 a seguir mostra que predominam áreas de baixa suscetibilidade a erosão ao longo da 

Faixa de Servidão do empreendimento. 
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Quadro 7.18: Unidades Geotécnicas identificadas ao longo da Faixa de Servidão. 

UNIDADES GEOTÉCNICAS NA FAIXA DE SERVIDÃO ÁREA (HA) 

Áreas com baixa suscetibilidade a erosão (III) 44,45 

Áreas sujeitas a inundação (I) 22,68 

Areias, argilas e turfas (II) 21,71 

TOTAL 88,8663 

 

A seguir, o Quadro 7.19 apresenta as características das unidades geotécnicas identificadas na Faixa 

de Servidão do empreendimento, incluindo suas classificações em relação ao risco geotécnico e ao 

grau de erodibilidade.  
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Quadro 7.19: Unidades geotécnicas identificadas na Faixa de Servidão do oleoduto SPOT. 

UNIDADE 
GEOTÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS 
GEOLÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS 
GEOMORFOLÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
PROCESSOS 
GEOLÓGICOS 

COMPORTAMENTO E 
RISCO GEOTÉCNICO 

I 
Depósitos Flúvio 
Marinhos e Depósitos 
Aluvionares 

Planícies Marinhas e 
Fluviais,  Baixas 
declividades e 
amplitudes altimétricas 

Áreas Sujeitas à Inundação. Média 
capacidade de suporte do solo. Baixa 
capacidade de infiltração e coeficiente de 
permeabilidade da água no solo nas 
áreas de ocorrência de argilas orgânicas 
(Gleissolos) e alta para locais com a 
presença de cascalhos e areias 
inconsolidados (Neossolos flúvicos e 
quartzarênicos e cambissolos). 
Profundidades do nível d'água 
subterrâneo < 5 metros e aflorante nas 
áreas com presença de argilas 
inconsolidadas, com alta probabilidade de 
interceptação do N.A. Baixo gradiente 
hidráulico. São áreas com alta 
sensibilidade a vazamentos de óleos e 
graxas de equipamentos durante a 
instalação do empreendimento ou em 
manutenções na fase de operação. 

Processos erosivos 
nas margens das 
drenagens com média 
suscetibilidade de 
inundação e alta 
suscetibilidade a 
alagamentos 

Grau de escavabilidade 
friável a fluente. 
Escarificabilidade de 
categoria 1, facilitando os 
trabalhos de escavação e 
remoção de materiais. 
Problemas com 
desmoronamento das 
paredes das valas. 

Baixo Risco Geotécnico. 

Médio Grau de Erodibilidade. 

II 
Depósitos de 
pântanos e mangues; 

Planícies Flúvio-
lagunares e flúvio-
lacustres. 

Areias, Argilas e Turfas. Baixa e média 
capacidade de suporte do solo. Baixa 
capacidade de infiltração e coeficiente de 
permeabilidade da água no solo nas 
áreas de ocorrência de argilas orgânicas 
(Gleissolos) e alta para locais com a 
presença de areias inconsolidadas 
(Neossolos flúvicos e quartzarênicos e 
Espodossolos). Profundidades do nível 
d'água subterrâneo < 5 metros e aflorante 
nas áreas com presença de argilas 
inconsolidadas, com alta probabilidade de 
interceptação do N.A. Baixo gradiente 
hidráulico. São áreas com alta 
sensibilidade a vazamentos de óleos e 
graxas de equipamentos durante a 
instalação do empreendimento ou em 
manutenções na fase de operação. 

Ocorrência de 
processos de erosão 
eólica e laminar, com 
média suscetibilidade 
de inundação / 
enchente e 
assoreamento. Alta 
suscetibilidade a 
alagamentos. 

Grau de escavabilidade 
friável a fluente. 
Escarificabilidade de 
categoria 1, facilitando os 
trabalhos de escavação e 
remoção de materiais. 
Problemas com 
desmoronamento das 
paredes das valas. 

Baixo Risco Geotécnico. 

Baixo Grau de Erodibilidade. 
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UNIDADE 
GEOTÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS 
GEOLÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS 
GEOMORFOLÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
PROCESSOS 
GEOLÓGICOS 

COMPORTAMENTO E 
RISCO GEOTÉCNICO 

III 
Depósitos Litorâneos 
e Depósitos Praiais 
Antigos 

Planície Costeira ou 
planícies aluvionares 
extensas e terraços 
fluviais com 
declividades e 
amplitudes altimétrica 
s baixas 

Áreas com Baixa Suscetibilidade à Erosão. 
Baixa e média capacidade de suporte do 
solo. Baixa capacidade de infiltração e 
coeficiente de permeabilidade da água no 
solo nas áreas de ocorrência de argilas 
orgânicas (Gleissolos) e alta para locais 
com a presença de areias inconsolidadas 
(Neossolos flúvicos e quartzarênicos e 
Espodossolos). Profundidades do nível 
d'água subterrâneo < 5 metros e aflorante 
nas áreas com presença de argilas 
inconsolidadas, com alta probabilidade de 
interceptação do N.A. Baixo gradiente 
hidráulico. São áreas com alta 
sensibilidade a vazamentos de óleos e 
graxas de equipamentos durante a 
instalação do empreendimento ou em 
manutenções na fase de operação. 

Ocorrência de 
processos de 
erosão eólica e 
laminar, com média 
suscetibilidade de 
inundação / 
enchente e 
assoreamento. Alta 
suscetibilidade a 
alagamentos 

Grau de escavabilidade friável 
a fluente. Escarificabilidade de 
categoria 1, facilitando os 
trabalhos de escavação e 
remoção de materiais. 
Problemas com 
desmoronamento das paredes 
das valas. 

Baixo Risco Geotécnico. 

Baixo Grau de Erodibilidade. 
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A Faixa de Servidão percorre áreas costeiras planas e de baixa declividade, portanto, os processos 

erosivos mais frequentes são relacionados à inundações e alagamentos. O risco geotécnico 

associado à todos os sedimentos atravessados pelo empreendimento são desmoronamentos, 

especialmente em locais onde as escavações interceptam o nível freático. Também são frequentes 

as mobilizações de dunas e cordões de areia por ação eólica, que podem expor ou desestabilizar as 

estruturas que compõem o oleoduto.  

Ao longo da Faixa de Servidão predominam áreas com baixa suscetibilidade à erosão, ou seja, os 

processos geológicos têm baixa intensidade de atuação, no entanto, nas demais áreas, cabe 

destacar a fragilidade do substrato pela saturação em água, o que pode diminuir seu suporte de 

carga e sua estabilidade, especialmente em cortes e aterros.  

7.4.2.4 Caracterização Pedológica 

No diagnóstico ambiental para caracterização pedológica das áreas de influência do empreendimento 

foram considerados os seguintes procedimentos metodológicos: 

● Levantamentos bibliográfico e documental por meio de dados secundários; 

● Análise de imagens aéreas para elaboração do mapa pedológico regional, na escala 1:50.000, 

pela compilação dos dados de Mapa de Solos do Estado do Rio de Janeiro (CPRM, 2000); 

● Análise dos dados levantados em campo durante a campanha de definição de traçado realizada 

em junho de 2019.  

a) Área de Estudo Regional - AER 

Considerando a AER, são apresentados no Mapa 7.7 - Pedologia, os tipos de solos segundo a 

nomenclatura do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da EMBRAPA (2000) são: 

Cambissolos, Espodossolos, Gleissolos e Neossolos. As características das quatro classes 

pedológicas identificadas ao longo da AER do empreendimento são apresentadas na Quadro 7.20 a 

seguir: 
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Quadro 7.20: Classes pedológicas identificadas ao longo da AER do Projeto SPOT. 

CLASSES PEDOLÓGICAS CARACTERÍSTICAS 

Cambissolos 

Estes são solos com horizonte subsuperficial B incipiente, constituídos por 
material mineral, apresentando cores brunadas, amareladas e 
avermelhadas, ou acinzentadas com mosqueados, de textura franco 
arenosa ou mais fina, entre outras propriedades. Esta classe tem 
características muito variáveis de um local para o outro, mas normalmente 
possui teores uniformes de argila em todo o solum, embora se admita 
diferença marcante do horizonte A para o Bi nos casos de solos 
desenvolvidos em sedimentos aluviais. 

Espodossolos 

Solos constituídos por material mineral com horizonte B espódico 
subjacente a horizonte eluvial E (cor variando de cinza a branca) ou A (cor 
variando de cinza a preta) ou hístico (com menos de 40 cm). São solos com 
profundidade variável, textura predominantemente arenosa e drenagem 
também variável. São solos muito pobres (ácidos, com baixa saturação por 
bases, podendo ter alto teor de Al extraível) e se desenvolvem 
principalmente a partir de materiais arenoquartzosos sob condições de 
umidade elevada. 

Gleissolos 

São solos hidromórficos, formados pelo processo de gleização, ou seja, de 
redução de ferro sob condições de excesso de água. Portanto, são 
saturados por água permanentemente ou periodicamente, exceto quando 
são drenados artificialmente, apresentando cores acinzentadas, azuladas e 
esverdeadas, pela presença de compostos ferrosos resultantes da 
escassez de oxigênio. Este encharcamento provoca, também, a redução e 
a solubilização do ferro, promovendo translocação e reprecipitação dos 
seus componentes. Os gleissolos constituem-se por material mineral e, 
comumente, desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades 
dos cursos d'água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de 
hidromorfia. Dessa forma, ocorrem sob floresta e/ou campos de várzeas 
com espécies hidrófilas e higrófilas. 

Neossolos 

São solos pouco evoluídos, seja pela reduzida atuação dos processos 
pedogenéticos ou pelas características inerentes ao material de origem, e 
sem horizonte B diagnóstico, predominando características herdadas do 
material de origem. Alguns solos podem apresentar horizonte B, porém este 
possui fraca expressão dos atributos diagnósticos, não se enquadrando em 
nenhum tipo de horizonte B diagnóstico. São constituídos por material 
mineral ou orgânico pouco espesso, e têm menos de 30cm de espessura. 

 

A seguir é apresentado Quadro 7.21 com a área de ocorrência de cada unidade pedológica mapeada 

na AER. 

Quadro 7.21: Área de ocorrência das unidades pedológicas mapeadas na AER. 

UNIDADES PEDOLÓGICAS NA AER ÁREA (HA) 

Área Urbana 1.825,24 

Cambissolo eutrófico 29.590,72 

Corpo de água 18.886,03 

Glei Pouco Húmico salino solódico 40.505,24 

Podzol Hidromórfico distrófico 44.060,11 

Podzólico Amarelo álico 487,33 

Solos Aluviais distróficos 5.608,27 

Solos Aluviais eutróficos 40.550,45 

Solos Orgânicos tiomórficos 2.023,88 

TOTAL 183.537,28 
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b) Área de Estudo Local - AEL 

Os solos inseridos na AEL do empreendimento são:  

● Podzol Hidromórfico distrófico: distrófico a localmente álicos, com horizonte A moderado ou 

proeminente. Textura arenosa fase restinga arbustiva e campo de restinga, relevo plano; 

● Solos Aluviais eutróficos: A moderado textura média/arenosa e argilosa, Ta e Tb típicos de relevo 

plano; 

● Solos Aluviais distróficos: A fraco a moderado textura argilosa e média. Relevo plano; 

● Cambissolos Eutróficos: Cambissolo A moderado textura argilosa e média. Relevo plano. 

Horizonte A mineral ou hístico e horizonte B incipiente; 

● Gleissolo Pouco húmico salino sódico: Solos minerais hidromórficos com horizonte A mineral ou H 

orgânico, cores cinzento, esverdeado ou azulado, chamado comumente de horizonte glei. Relevo 

Plano. 

Os solos que apresentam o maior permeabilidade são os mais homogêneos e de granulometria 

arenosa, nesse caso, destacam-se os solos aluviais, os neossolos e os podzóis. A suscetibilidade a 

processos erosivos estão diretamente associados a alagamentos, visto que a influência da 

declividade na região é desprezível. Dentre as unidades mais expostas ao alagamento, destacam-se 

os gleissolos, os cambissolos e os solos aluvionares.  

No Quadro 7.22 é apresentada a área de ocorrência de cada uma das unidades pedológicas 

mapeadas na AEL. 

Quadro 7.22: Área de ocorrência das unidades pedológicas mapeadas na AEL. 

UNIDADES PEDOLÓGICAS NA AEL ÁREA (HA) 

Área Urbana 171,43 

Cambissolo eutrófico 11.836,15 

Corpo de água 10.489,82 

Glei Pouco Húmico salino solódico 33.102,22 

Podzol Hidromórfico distrófico 18.885,90 

Solos Aluviais distróficos 5.275,94 

Solos Aluviais eutróficos 20.163,42 

TOTAL 99.924,86 

 

Na sequência de Figuras 7.40 a 7.51 podem ser observados alguns aspectos da pedologia local nas 

proximidades da atual AEL. Estes registros foram realizados durante a campanha de escolha de 

alternativa de traçado. O sistema das coordenadas apresentadas em todas as fotografias estão no 

sistema de projeção SIRGAS 2000 no fuso 24S, projetadas na Unidade Transversal de Mercator 

(UTM), em metros. 
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Figura 7.40: Solos arenosos com sedimentos inconsolidados - areias quartzosas, com 
fragmentos de conchas. Areia de coloração branca, mal-selecionada, com grãos angulosos a 
subangulosos. Presença de vegetação de restinga e áreas com pastagem. (Coordenadas: 
275.853 m E / 7.553.180 m N). 

 
 

Figura 41: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Solos 
arenosos com sedimentos inconsolidados - areias quartzosas, com fragmentos de conchas. 
Areia de coloração branca, mal-selecionada, com grãos angulosos a subangulosos. Presença 
de vegetação de restinga e áreas com pastagem. (Coordenadas: 275.853 m E / 7.553.180 m N). 
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Figura 7.42: Vegetação de restinga sobre solo arenoso com sedimentos inconsolidados 
arenosos (Coordenadas: 289.533 m E / 7.584.728 m N). 

 
 

Figura 7.43: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Vegetação 
de restinga sobre solo arenoso com sedimentos inconsolidados arenosos (Coordenadas: 
289.533 m E / 7.584.728 m N). 
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Figura 7.44: Solo arenoso e argilo-arenoso de coloração cinza claro. Área utilizada para 
pastagem (Coordenadas: 281.388 m E / 7.578.317 m N). 

 
 

Figura 7.45: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Solo 
arenoso e argilo-arenoso de coloração cinza claro. Área utilizada para pastagem 
(Coordenadas: 281.388 m E / 7.578.317 m N). 
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Figura 7.46: Detalhe do solo com maior presença de matéria orgânica (turfa) em porções 
localizadas da região (Coordenadas: 281.388 m E / 7.578.317 m N). 

 
 

Figura 7.47: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Detalhe do 
solo com maior presença de matéria orgânica (turfa) em porções localizadas da região 
(Coordenadas: 281.388 m E / 7.578.317 m N). 
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Figura 7.48: Perfil de solo exposto, mostrando horizonte A de aproximadamente 30 cm de 
coloração cinza escura, argiloso, e demais horizontes esbranquiçados/amarelados 
(Coordenadas: 274.449 m E / 7.575.643 m N). 

 
 

Figura 7.49: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Perfil de 
solo exposto, mostrando horizonte A de aproximadamente 30 cm de coloração cinza escura, 
argiloso, e demais horizontes esbranquiçados/amarelados (Coordenadas: 274.449 m E / 
7.575.643 m N). 
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Figura 7.50: Próximo ao canal, solos areno-argilosos e silto-argilosos, com sedimentos 
arenosos e cascalhosos mal selecionados, de coloração cinza escura. Área utilizada como 
pasto (Coordenadas: 273.654 m E / 7.561.680 m N). 

 
 

Figura 7.51: Localização da figura anterior georreferenciada em imagem de satélite. Próximo 
ao canal, solos areno-argiloso e silto-argiloso, com sedimentos arenosos e cascalhosos mal 
selecionados, de coloração cinza escura. Área utilizada como pasto (Coordenadas: 273.654 m 
E / 7.561.680 m N). 
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c) Faixa de Servidão 

As características gerais das unidades pedológicas interceptados pela Faixa de Servidão referem-se 

a solos hidromórficos, distróficos a localmente eutróficos e salinos, sob forte influência de corpos de 

água: marinhos, fluviais ou lacustres hipersalinos, que influenciam diretamente no nível freático raso 

da região. Foram classificados, segundo EMBRAPA (2000) como solos podzólicos, gleissolos, 

cambissolos e solos aluvionares eutróficos e distróficos.  

A seguir é apresentado o Quadro 7.23 com a distribuição das unidades pedológicas em no traçado do 

oleoduto. 

Quadro 7.23: Distribuição das unidades pedológicas pela quilometragem. 

INÍCIO (KM) FIM (KM) UNIDADE 

0 8,5 Podzol Hidromórfico Distrófico 

8,5 9,5 Gleissolo Pouco Húmico Salino Solódico 

9,5 11,5 Podzol Hidromórfico Distrófico 

11,5 12,5 Solos Aluviais Distróficos 

12,5 16,5 Cambissolo Eutrófico 

16,5 19 Solos Aluviais Eutróficos 

19 21 Gleissolo Pouco Húmico Salino Solódico 

21 22 Solos Aluviais Eutróficos 

22 23 Gleissolo Pouco Húmico Salino Solódico 

23 25 Solos Aluviais Eutróficos 

25 32,5 Solos Aluviais Distróficos 

32,5 41 Solos Aluviais Eutróficos 

41 43 Gleissolo Pouco Húmico Salino Solódico 

43 44 Podzol Hidromórfico Distrófico 

 

A seguir é apresentado Quadro 7.24 com a área de ocorrência de cada unidade pedológica mapeada 

na Faixa de Servidão. 

Quadro 7.24: Área de ocorrência das unidades pedológicas mapeadas na Faixa de Servidão. 

UNIDADES PEDOLÓGICAS NA FAIXA DE SERVIDÃO SIGLA ÁREA (HA) 

Cambissolo eutrofico Ce 8,19815 

Corpos hídricos Agua 0, 80 

Glei Pouco Humico salino solodico GPs 15,71 

Podzol Hidromorfico distrofico HPd 23,32 

Solos Aluviais distroficos Ad 16,13 

Solos Aluviais eutroficos Ae 24,68 

TOTAL - 88,86 

 

O uso em geral aplicado aos solos interceptados pela Faixa de Servidão é de pecuária e de 

pequenas agriculturas. De maneira geral, estes solos são pobres em nutrientes, e pouco suscetíveis 

à erosão, no entanto, sua capacidade de suporte é baixa especialmente onde o nível freático é raso 

ou aflorante, nas planícies flúvio-lagunares, nas planícies costeiras e nas baixadas.  
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Destacam-se em área os solos podzólicos e os aluviais, indicando uma predominância da 

granulometria areia. A permeabilidade característica das areias pode condicionar eventuais 

vazamentos e contaminações do substrato superficial para as camadas mais profundas e para as 

águas subterrâneas. 

7.4.2.5 Perfis de Sondagens e Capacidade de Suporte do Solo 

A análise de capacidade de suporte do solo na Faixa de servidão do Projeto SPOT será feita 

posteriormente, durante a etapa de obtenção da Licença de Instalação (LI), sendo prevista a 

realização de sondagens SPT, também conhecida como sondagem à percussão, com o propósito de 

reconhecimento dos tipos de solos e as respectivas espessuras de cada camada do terreno e 

obtenção dos índices de resistência na penetração do solo. 
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7.4.3 Levantamento Topográfico 

7.4.3.1 Introdução 

Os Modelos Digitais de Elevação (MDE) representam altitudes da superfície topográfica agregada aos 

elementos geográficos existentes sobre ela, como cobertura vegetal e edificações. São produzidos 

como fonte de informação espacial e apropriados para derivar atributos topográficos utilizados em um 

mapeamento digital de solos. 

Os MDEs, gerados a partir de pares de imagens estereoscópicas de sensores óticos orbitais, 

apresentam algumas vantagens significativas sobre outras fontes de dados, como: a disponibilidade de 

dados em nível mundial; grande cobertura de área por cena; resolução moderadamente elevada; 

processamento mais rápido através de softwares sofisticados e pouco esforço manual; baixo custo de 

processamento e capacidade de aquisição em qualquer condição ambiental, no caso de sensores 

ativos (Subramanian et al., 2005). 

Para este estudo utilizamos imagens do projeto INPE/Topodata - Banco de Dados Geomorfométricos 

do Brasil. Ele oferece o Modelo Digital de Elevação (MDE) e suas derivações locais básicas em 

cobertura nacional, elaborados a partir dos dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 

disponibilizados pelo USGS (United States Geological Survey) na rede mundial de computadores. 

O Mapa 7.8, a seguir, apresenta a localização do Modelo Digital de Elevação (MDE), presente na região 

de implantação do Oleoduto (faixa de servidão e canteiro de obras).  
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7.4.4 Caracterização dos Recursos Hídricos 

Este item apresenta a caracterização dos recursos hídricos superficiais da área de entorno do traçado 

onde se pretende instalar o Projeto SPOT, a ser implantado pela AÇU PETRÓLEO. 

O empreendimento encontra-se inserido na Planície Costeira do rio Paraíba do Sul, referente ao baixo 

curso deste rio. Desta forma, este item está estruturado de maneira a abordar, num primeiro momento, 

a caracterização regional da área de inserção do oleoduto, abrangendo a Região Hidrográfica do Baixo 

Paraíba do Sul e Itabapoana (RH-IX), abrangendo a Região Hidrográfica IX-d, no trecho do Rio Paraíba 

do Sul até o Rio Ururaí seguindo até a Costa dos municípios de Quissamã, Campos dos Goytacazes e 

São João da Barra, considerada a  Área de Estudo Regional (AER) bem como dos recursos hídricos 

potencialmente afetados pelo empreendimento e demais áreas intervencionadas que representam a 

Área de Estudo Local (AEL) e Faixa de servidão. 

7.4.4.1 Delimitação da Bacia Hidrográfica 

No Brasil, a Lei Federal no 9.433/97 estabelece a bacia hidrográfica como unidade territorial para 

aplicação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). A fixação dessas unidades básicas 

envolve a abrangência de aplicação dos instrumentos da PNRH, tais como: enquadramento dos corpos 

d’água, outorga e cobrança pelo uso de recursos hídricos (Sobrinho et al., 2010). 

Durante a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), a Secretaria de Recursos 

Hídricos (SRH) do Ministério de Meio Ambiente (MMA) dividiu o território brasileiro em 12 regiões 

hidrográficas representando bacias ou conjunto de bacias hidrográficas contíguas. Através da 

Resolução nº 32, de 15 de outubro de 2003, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

oficializou a divisão do território brasileiro em regiões hidrográficas, representativas das maiores bacias 

hidrográficas do país que desembocam no mar ou em território estrangeiro.Neste sentido, o 

empreendimento está localizado na Região Hidrográfica Atlântico Sudeste. 

Especificamente para o estado do Rio de Janeiro, em atendimento a Resolução CERHI nº 107/2013, o 

mesmo foi dividido em 9 regiões hidrográficas denominadas RH’s (Figura 7.52), com o intuito de facilitar 

a gestão dos recursos hídricos no estado. O empreendimento encontra-se inserido na Planície Costeira 

do rio Paraíba do Sul, referente a Região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH-IX). 

Desta forma este item apresenta a caracterização regional da área de inserção do Projeto SPOT, 

abrangendo a Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH-IX). 

Esta Região abrange as regiões Norte e Noroeste Fluminense, sendo considerada a inclusão total do 

território dos seguintes municípios: Quissamã, São João da Barra, Cardoso Moreira, Italva, Cambuci, 

Itaperuna, São José de Ubã, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Natividade, Miracena, Lajedo Muriaé, 

Bom Jesus do Itabapoana, São Francisco do Itabapoana, Porciúncula, Varre-Sai e Campos dos 

Goytacazes. Abrange, ainda, parte do território dos municípios de Trajano de Moraes, Conceição de 

Macabu, Carapebus, Santa Maria Madalena e São Fidélis. Já o município de Macaé situa-se 

integralmente na RH VIII - Macaé e Ostras. 
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Figura 7.52: Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH-IX).  

 
Fonte: ANA (2019). 

Para delimitação da AEL foi considerada como unidade de análise, as Ottobacias. Esta unidade 

classifica as bacias hidrográficas com base na configuração natural do sistema de drenagem, 

delimitando as áreas de influência de um determinado corpo d’água. 

Desta forma, a AEL do SPOT contempla a junção dos limites de 26 ottobacias de nível 12. Essa área 

abrange 4 Sistemas Hidrográficos, são eles: i. Lagoas Costeiras do Norte; ii. Canal São Bento; iii. Lagoa 

Feia e iv. Lagoas Costeiras do Sul.  

Confome exposto no Capítulo 06, que define a Àrea de Estudo, embora uma pequena porção do duto 

(8 km aproximadamente) esteja inserida no Sistema Hidrográfico da Lagoa Feia, tal Sistema foi 

integrado à AEL devido ao cruzamento do oleduto com o Canal das Flechas, que é a principal ligação 

da Lagoa Feia com o mar. 

No Mapa 7.1, já apresentado anteriormente, exibe a delimitação da Bacia hidrográfica dos corpos 

hídricos que se encontram na área do empreendimento. 
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7.4.4.2 Bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

A Bacia do rio Paraíba do Sul situa-se na Região Sudeste do Brasil. Ocupa área de aproximadamente 

62.074 km², estendendo-se pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, abrangendo 

184 municípios - 88 em Minas Gerais, 57 no estado do Rio de Janeiro e 39 no estado de São Paulo. A 

área da bacia corresponde a aproximadamente 0,7% da área do país e a cerca de 6% da Região 

Sudeste do Brasil. No Rio de Janeiro, a bacia abrange 63% da área total do estado; em São Paulo,  

5% e em Minas Gerais, 4% (CEIVAP, 2016a). 

O rio Paraíba do Sul resulta da confluência, próximo ao município de Paraibuna, dos rios Paraibuna, 

cuja nascente encontra-se no município de Cunha, e Paraitinga, que nasce no município de Areias, 

ambos no estado de São Paulo, a 1.800 metros de altitude, percorrendo 1.150km até desaguar no 

Oceano Atlântico, no norte fluminense, na praia de Atafona, localizada no município de São João da 

Barra (CEIVAP, op. Cit.). 

Os principais afluentes ao rio Paraíba do Sul são: 1) pela margem esquerda: rios Jaguari, Paraibuna 

(MG/RJ), Pirapetinga, Pomba e Muriaé e 2). Pela margem direita: rios Una, Bananal, Piraí, Piabanha e 

Dois Rios. 

Mencionem-se também as pequenas bacias que descem dos tabuleiros e que foram barradas por 

praias e restingas, mantendo ou não comunicação periódica com o mar. Surgiram, assim, lagoas 

alongadas, entre as quais se destacam os rios/lagoas Funda, d’Anta, do Siri, Lagoinha, das Pitas, do 

Mangue, Caculucagem, da Tiririca, da Boa Vista, do Morobá, Salgada, Doce, Guriri, do Largo, de 

Buena, de Macabu-Sesmaria, de Imburi, da Saudade, de Santa Maria, do Brejo Grande, Preta, Paulista, 

de Carapebus, Comprida e Cabiúnas. Nas planícies fluviais, notadamente na deltaica do Paraíba do 

Sul, formaram-se também inúmeras lagoas, a maior parte delas, total ou parcialmente, drenada. 

Também nas restingas há lagoas paralelas e perpendiculares à linha da costa. 

No período de 1930 a 1960 foram construídas as principais barragens ao longo do rio denominadas: 

Paraibuna/Paraitinga, Santa Branca, Funil, Santa Cecília e Ilha dos Pombos. Devido a sua importância 

como obra hidráulica e representatividade como intervenção no rio, menciona-se a transposição das 

águas do Paraíba do Sul que ocorrem no seu médio curso, na altura do município de Piraí. Ali, a partir 

da elevatória de Santa Cecilia, suas águas são transportadas para a geração de energia elétrica no 

Complexo da Light e coletadas, já na calha do rio Guandu, para abastecimento público na RMRJ. Cabe 

destacar que o sistema Paraíba do Sul/Guandu é constituído por dois subsistemas: 

• Paraíba: subsistema que compreende a transposição das águas do rio Paraíba do Sul em Santa 

Cecília. É composto pela estação elevatória de Santa Cecília, barragem de Santana, estação 

elevatória de Vigário, usinas hidrelétricas Nilo Peçanha e Fontes Nova, reservatório de Ponte 

Coberta e usina hidrelétrica de Pereira Passos. 

• Lajes: consiste das barragens de Tocos e Lajes, calha da CEDAE e das usinas Fontes Nova e 

Fontes Velha (atualmente desativadas). 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul tem destacada importância no cenário nacional por estar 

localizada entre os maiores polos industriais e populacionais do país e pelo processo que envolve o 

gerenciamento de seus recursos hídricos. Caracteriza-se pelos acentuados conflitos de usos múltiplos 

e pelo peculiar desvio das águas para a bacia hidrográfica do rio Guandu com a finalidade de geração 

de energia e abastecimento de cerca de nove milhões de pessoas na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ). Forma, assim, o Sistema Hidráulico do rio Paraíba do Sul, um intrincado e complexo 

conjunto de estruturas hidráulicas existentes nas bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul e 

Guandu, que interliga as duas bacias (ANA, 2016). Na Figura 7.53 abaixo é apresentado um resumo 

das demandas hídricas da bacia do rio Paraíba do Sul por estado e seus diversos usos  

(INEA, 2014). 
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Figura 7.53: Resumo das demandas hídricas da Bacia do rio Paraíba do Sul. 

 
Fonte: INEA, 2014. 

Na RH-IX, um dos principais problemas relativos aos recursos hídricos é a insuficiência do tratamento 

dos esgotos sanitários e a disposição final imprópria dos resíduos sólidos urbanos. A RH IX possui um 

amplo sistema de canais construídos pelo extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento 

(DNOS). As canalizações foram construídas com o objetivo sanitário, evitando a propagação de 

doenças de veiculação hídrica através da drenagem do solo e de desenvolvimento de culturas de 

sequeiro, como a cana de açúcar e a fruticultura. Atualmente, os rios e sistemas lagunares da região 

estão com qualidade, comprometida, carecendo de maiores investimentos em operação e manutenção 

dos canais, esgotamento sanitários, proteção e recuperação da vegetação. 

Na Baixada Campista são observadas planícies com elevada fertilidade, favoráveis ao cultivo da  

cana-de-açúcar, fruticultura e pecuária. O rio Paraíba do Sul, em seu estágio sedimentar, transpassa a 

Baixada numa cota superior, favorecendo, no passado, a ocorrência de inundações e alagamentos 

sazonais. Na Baixada Campista, as bacias hídricas mais destacadas desta região são, de sul para 

norte, a da lagoa Feia e as dos rios Paraíba do Sul e Itabapoana.  

a) Breve histórico das intervenções humanas na hidrografia natural regional (AER) 

A região em apreço é uma área peculiar no Estado do Rio de Janeiro por tratar-se de uma extensa 

planície flúvio-deltáica, composta por terrenos de origem lagunar ou fluvial, predominando o lençol 

freático sub-aflorante. “Originalmente de relevo plano, estas áreas se encontravam naturalmente 

alagadas, formando lagoas e lagunas e diversos cursos naturais não perenes, localizadas 

exclusivamente sobre ambientes deposicionais, onde o nível freático circula livremente pelos 

sedimentos quaternários de diferentes origens” (Embrapa/DRM-2004). 

Diante da cartografia da área, a região contém várias lagoas e lagunas e um complexo sistema de 

canais naturais e artificiais construídos em diferentes épocas, para os quais foram dadas funções de 

acordo com a necessidade de ocupação daquele vasto território. 
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Estudos mostram que a região está totalmente inserida na denominada Baixada Campista “e 

representa, na realidade, uma bacia antropogênica, produzida por diversas intervenções hidráulicas, 

permitindo o avanço das atividades agropecuárias, em especial a atividade canavieira, sobre as áreas 

mais sensíveis e suscetíveis a inundações” Lamego -1945 e Geiger (1956). 

Registros históricos levantados na década de 1930 por Hildebrando Goes, indica que a primeira grande 

intervenção hidráulica na região remonta ao final do século XVII, “onde a primeira grande obra 

hidráulica foi empreendida pelo capitão José Barcelos Machado: abertura de um canal que permitia o 

escoamento mais rápido das águas defluentes da Lagoa Feia e outros sistemas lagunares, para o mar. 

Assim, rompendo-se o comoro, foi construído o rio Furado, que ao lado do rio Iguaçu, passou a esgotar 

as águas retidas no continente por ocasião das cheias” (PLANÁGUA SEMADS/GTZ2002). 

Mais tarde, José Carneiro convenceu as autoridades da necessidade de construção de um canal de 

ligação entre Macaé e Campos dos Goytacazes, com o objetivo de transporte e para escoamento da 

produção. Assim, as obras para construção do canal Campos-Macaé foram iniciadas em outubro de 

1844 e, após quase 28 anos, o canal foi inaugurado em fevereiro de 1872. Considerado a segunda 

maior hidrovia artificial do mundo em extensão e a maior obra da engenharia do século XIX no Brasil, 

apenas superado pelo Canal de Suez, este canal tinha cerca de 105 quilômetros e sua construção se 

deu a fim de suprir diversas necessidades como: dessecamento dos pantanais e escoamento das 

águas estagnadas e servir de via fluvial para escoamento de produção, entrada de gêneros de consumo 

e transporte de pessoas (ALMEIDA, 2012). O canal partia de Campos dos Goytacazes, onde era 

abastecido pelo rio Paraíba do Sul, e terminava no rio Macaé, próximo a ponte, cerca de 1,0 km do 

mar. Infelizmente, pouco tempo depois de sua inauguração, com a construção da estrada de ferro 

Campos-Macaé, o canal tornou-o obsoleto para sua função principal. 

A partir da década de 40, com o incentivo do DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento), 

iniciou-se a abertura de um complexo sistema de canais ao longo de toda a planície do baixo Paraíba 

do Sul. Assim, foram construídos cerca de 1.300 km de canais na região denominada de Baixada de 

Campos dos Goytacazes. A maioria desses eram defluentes do Rio Paraíba do Sul e das principais 

lagoas existentes na região. Além da rede de canais foram também construídos diques para a 

contenção das cheias dos principais cursos d’água da região nos trechos em que estes cruzam com 

áreas ocupadas e cidades. 

Essas obras tinham como objetivo, inicialmente, melhorar as condições de saneamento básico 

(combate à malária e a febre amarela) e drenabilidade das áreas de brejo, visando a expansão das 

áreas agrícolas. Entretanto, a climatologia da região, caracterizada por períodos distintos de seca e de 

chuvas levaram os técnicos do DNOS a repensar o sistema para que o mesmo passasse a assumir 

uma dupla função, ou seja, drenagem no período das chuvas e irrigação no período das estiagens. 

Para tanto, baterias de comportas foram construídas junto ao rio Paraíba do Sul com funções de regular 

a adução de água para a rede de canais (Coppetec/Inea-2014). 

A construção dessa rede de canais originou a ligação entre uma extensa zona de brejo situada entre 

as localidades de Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Farol de São Tomé e o oceano; junto 

à localidade de Barra do Furado, facilitando o escoamento do excesso de água, durante a estação 

chuvosa, melhorando a drenabilidade dos terrenos alagadiços e propiciando sua maior ocupação. 

Os canais principais construídos pelo DNOS possuíam, originalmente, entre 15 e 30 metros de largura, 

sendo caracterizados por escoarem vazões significativas durante os períodos chuvoso. 

Durante essa época foram instaladas comportas que permitiam aduzir água doce do rio Paraíba para 

a rede de canais, propiciando os cultivos agrícolas e a dessedentação dos rebanhos que por ali se 

instalaram. 

No entanto, a instabilidade ambiental dos canais de drenagem, de vida útil curta, devido ao rápido 

assoreamento, associado a grandiosidade da obra, passou a exigir vultosos recursos para os serviços 

de manutenção, em especial da necessidade de dragagem constante, acarretando custos elevados 

para a sociedade. 
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Com a extinção do DNOS, ao final da década de 1980, foram deixados como legado rios retificados, 

lagoas e brejos diminuídos, canais assoreados, comportas deterioradas e dragas apodrecendo nas 

terras que ajudaram a dessecar (PLANÁGUA SEMADS/GTZ2002). 

Em meados década de 1990 a extinta SERLA (Fundação Superintendência Estadual de Rios e 

Lagoas), instituição vinculada à Secretaria do Ambiente, assumiu a operação das comportas 

construídas tornando-se a responsável pela gestão dos recursos hídricos na região, tentando 

intermediar os conflitos relacionados à distribuição de água pelos canais, operando a abertura das 

comportas, conforme entendesse necessário à população. 

Posteriormente, a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, em conjunto com o INEA e os representantes 

dos Comitês de Bacia tem se responsabilizado pela operação dos controles e a manutenção da rede 

de Canais de Campos dos Goytacazes, tentando amenizar os efeitos adversos do estresse hídrico do 

rio Paraíba do Sul para a população do local. 

Este fato impõe uma operação de parcimônia dos grandes reservatórios do Paraíba do Sul de modo a 

atender as demandas dos três estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que compartilham 

sua bacia hidrográfica. Isso significa, controlar os despachos de vazões dos grandes reservatórios 

existentes ao longo do seu leito ou em tributários, a transposição de vazões em Santa Cecilia  

(para abastecimento da RMRJ) e as vazões que alimentam os médio e baixo cursos do rio Paraíba do 

Sul. A coordenação dessa operação é de responsabilidade da ANA - Agência Nacional de Águas sob 

a chancela do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal - STF. 

Ressalta-se que a regra operacional atual, do rio Paraíba do Sul, contempla uma vazão mínima para a 

transposição na elevatória de Santa Cecília, que varia entre 90 e 110 m3/s, garantindo todo o excedente 

de vazões para o médio e baixo curso do rio. 

7.4.4.3 Caracterização hidrográfica e hidrológica atual da Área de Estudo Regional (AER) 

As bacias hídricas em destaque nesta região são a do rio Paraíba do Sul e a da Lagoa Feia. Na Lagoa 

Feia, desembocam duas importantes bacias: a do rio Ururaí, que drena uma grande área ao norte da 

lagoa, e a do rio Macabu. O rio Ururaí tem sua nascente na serra localizada a montante da Lagoa de 

Cima, passa através dessa lagoa e deságua na porção noroeste da Lagoa Feia. 

Ao longo do tempo, durante o processo de ocupação humana, a região sofreu diversos tipos de 

intervenções na sua hidrografia natural, com a construção de diques em diversos trechos dos cursos 

d’água naturais e canais que tinham como objetivo original dessecar as terras para uso agrícola e 

aumentar a sua capacidade de drenabilidade em épocas de cheia. 

Na região da costa, os terrenos arenosos de origem marinha, melhor drenados, tendem a ser 

considerados os “divisores” entre os canais construídos, contudo, em certos trechos de brejo e áreas 

alagadas situadas entre os principais canais, simplesmente não existe qualquer possibilidade de se 

traçar um divisor natural entre eles que possa ser considerado como área de influência ou bacia 

hidrográfica associado ao canal (EMBRAPA/DRM, 2004). 

Assim, os canais ou cursos d’águas regionais são calhas de transporte de água e não cursos d’águas 

convencionais (rios) com seus parâmetros característicos tais como tempo de concentração, descarga 

de base, fluviologia, e demais aspectos do ciclo hidrológico regido pelas condições climatológicas e 

ambientais. O fluxo d’água nos canais artificiais na época de estiagem é função da operação das 

comportas e/ou do bombeamento das águas do Paraíba do Sul para que possam ser perenizados. As 

vazões transferidas ou bombeadas para os canais dependem do nível d’água do rio Paraíba do Sul e 

dos rios tributários em sua bacia e dos usos d’água a montante. 

No período chuvoso, o trânsito de águas pelos canais depende da frequência e intensidade das 

precipitações, do nível de saturação do solo e das condições de assoreamento e de deposições em 

suas calhas, para que os terrenos sejam drenados e ensecados com maior ou menor velocidade. 
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O Mapa 7.9 apresenta os corpos d’água na AER. De modo geral os canais e corpos hídricos da região, 

devido ao processo natural de transporte e deposição de sedimentos, agravado pelo uso e ocupação 

do território de forma desordenada e também devido a retirada da vegetação natural, apresentam-se 

com problemas acentuados de assoreamento, havendo necessidade de sua constante dragagem, 

desassoreamento e correção de greide. Como consequência, as lagoas naturais não recebem mais a 

contribuição original de seus afluentes, estando diminuindo o seu volume de água e gradativamente 

diminuindo também sua extensão. 

A maioria dos canais originalmente construídos na área, partem de uma cota um pouco mais alta na 

calha do Paraíba do Sul, indo em direção as lagoas situadas em cotas mais baixas na planície. Porém, 

as interrelações entre canais primários, secundários e terciários, as respectivas bacias e sub-bacias 

que os perenizam, associado a topografia característica da região que implicam em canais com 

baixíssimas declividades (media menor que 0,01%) propiciam um escoamento muito lento, 

basicamente, por fluxo de massa (COPPETEC/INEA, 2014). 
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a) Histórico de Operação do sistema de canais 

Após a extinção do DNOS as intervenções para manutenção e operação da rede de canais foram 

executadas ou por usuários situados a beira dos canais e, ou pelas prefeituras do Campos dos 

Goytacazes e Quissamã. As intervenções feitas pelos próprios usuários, via de regra, de uma maneira 

descoordenada, acarretam em problemas a jusante ou no desemboque de outros canais. Mais 

recentemente, alguns reparos emergenciais nas comportas e estruturas hidráulicas e desassoreamento 

da calha de canais foram executados pelos próprios usuários em parceria com a extinta Serla e também 

pelo INEA. 

Os problemas estruturais existentes nas comportas instaladas se agravam ao longo do tempo, 

resultando em problemas no abastecimento de propriedades e de localidades que dependem dos 

canais. Algumas das comportas encontram-se totalmente lacradas por representarem riscos as 

comunidades enquanto outras apresentam funcionamento precário. 

Durante a época da estiagem, quando é necessário lançar mão das águas do Paraíba do Sul para 

irrigação de lavouras e o nível do rio está baixo, as estruturas das comportas situadas a “beira rio” ficam 

“aéreas” e é necessário a utilização de bombas flutuantes sobre o espelho do rio para fazer o 

bombeamento de água para a rede de canais. 

Um aspecto importante na operação desses canais é que quando ocorre um desassoreamento em um 

dos canais e não ocorre no canal vizinho, que continua assoreado, quando são abertas as comportas 

do rio Paraíba do Sul, a água segue preferencialmente pelo canal recentemente desassoreado, 

prejudicando toda a região abastecida pelo canal sem manutenção, que então se depara com a 

escassez de água. 

Além disso, alguns proprietários de terras localizadas próximas à abertura dos canais, barram os 

mesmos, com “ataques”, de modo a elevar o nível d’água no trecho, garantindo o seu suprimento de 

água para uso doméstico e/ou para irrigação. Porem isso prejudica os usuários da água do mesmo 

canal situados à jusante. 

O Quadro 7.25 a seguir apresenta algumas características da rede de canais na Área de Estudo do 

empreendimento e a localização dos seus controles. 
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Quadro 7.25: Características da rede de canais na área de influência do empreendimento e a localização dos seus controles. 

CANAL 
LARGURA 

ESTIMADA1 
(M) 

LOCALIDADE 
(INÍCIO) 

LOCALIDADE 
(FINAL) 

OBSERVAÇÕES CONTROLE LATITUDE LONGITUDE 

Quitingute 30 
Canal do 
Degredo / Lagoa 
do Taí)  

Lagoa do Lagamar   
Comporta na defluência, 
situada antes da Lagamar. 

220 04' 14,32" 410 08' 55,09" 

Andreza 35 
Rio Paraíba do 
Sul, jusante de 
Barcelos  

São Bento, 
desague no Canal 
das Flechas 

 

Comporta no Paraíba do 
Sul  

210 45' 58,91" 410 16' 10,93" 

Comporta no Canal São 
Andreza  

210 43' 21,39" 410 10' 39,55" 

Comporta no final do Canal 
de São Bento, próximo do 
Canal das Flechas. 

220 04' 11,25" 410 08' 56,04" 

Rio Pitangueiras 31 m   

A seção atravessada 
situa-se a montante da 
confluência com o Rio 
Pau Fincado 

- - - 

Rio Pensamento 9,6 m    - - - 

Córrego Jenipapo 10,5 m       

Rio Caxexa 12 m   
A seção atravessada 
encontra-se a montante 
do Canal das Flechas  

- - - 

Rio da Onça 10,5 m       

Canal das Flechas 150 m Na Lagoa Feia No mar 
Seção de controle da 
Lagoa Feia 

Comporta na ponte 220 04' 25,51" 410 09' 34,57" 

Rio Novo     - - - 

Rio Iguaçú     - - - 
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b) Eventos Críticos na região do empreendimento 

Os Eventos críticos são todos os acontecimentos que impactam significativamente uma bacia 

hidrográfica causando prejuízos para a sociedade e ao meio ambiente, tais eventos podem ser de 

causas naturais ou não, como inundações, deslizamento, acidentes entre outros (BPS, 2017). Para a 

região do traçado do duto, verificou-se que o principal evento crítico é a inundação. 

A região em estudo possui característica climatológica singular no estado do Rio de Janeiro. Ao 

observar um amplo período de registros pluviométricos (1909-2005), este mostra a irregularidade deste 

parâmetro, em que a ausência total de chuvas pode ocorrer em qualquer mês, dando início a períodos 

secos, cuja duração é sempre uma incógnita. Este período pode prolongar-se por muitos meses 

consecutivos, ocasionando seca edafológica. Esta irregularidade também se manifesta em períodos 

chuvosos intensos, com precipitações da ordem de 50 a 70 mm em 24 horas, que provocam inundações 

prolongadas na planície (COPPETEC/INEA-2014). 

No período de estiagem, as necessidades hídricas da população e das atividades econômicas são 

atendidas pelos rios Paraíba do Sul e pela Lagoa Feia. No período chuvoso a drenagem é a questão 

mandatória para garantir as atividades econômicas e a qualidade de vida humana na região. Assim, 

para todos que vivem na região ou nela se implantaram, a convivência com os períodos distintos de 

estiagem e enchente torna-se atividade de caráter obrigatório, administrando os seus efeitos adversos 

e contribuindo para a resolução dos mesmos. 

Registros históricos apontam que a região da Baixada Campista é assolada por enchentes periódicas 

do rio Paraíba com certa frequência.  Em alguns desses episódios extremos, com recorrência entre  

10 e 20 anos, houve o extravasamento do próprio caudal do rio, invadindo cidades situadas em suas 

margens e em amplos trechos do seu delta. Alguns desses eventos levaram a grandes perdas 

econômicas e até de vidas. 

Os primeiros registros fotográficos existentes são da grande enchente de 1943, quando houve 

extravasamento da calha inundando a cidade de Campos dos Goytacazes e que se tornou um dos 

motivos para as intervenções do DNOS na região (Figura 7.54). 

Figura 7.54: Enchente em Campos dos Goytacazes -1943. 

 
Fonte: Ururau - enchentes do Paraíba do Sul. 
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A outra grande enchente foi registrada em 1966 e nesta época já se contava com as estruturas de 

diques e canais para proteger a cidade e as plantações. Não obstante, a intensidade do evento levou 

a grandes perdas nas lavouras canavieiras. Não é demais lembrar que este episódio de 1966 castigou 

todas as regiões do estado, principalmente sua capital, a cidade do Rio de Janeiro, com inúmeras 

perdas de vidas humanas e de bens materiais. Os registros históricos dão conta que o nível d’água no 

Paraíba do Sul, na cidade de Campos dos Goytacazes, alcançou a cota de 10,80 m (Figura 7.55). 

Em 1997, outra grande enchente foi registrada naquela região, porem em 2007, o Paraíba do Sul, na 

mesma cidade de Campos dos Goytacazes, alcançou a cota recorde de 11,60 m. 

Figura 7.55: Enchente em Campos dos Goytacazes -1966. 

 
Fonte: blog de Roberto Moraes. 

No ano de 2012 o nível do Paraíba do Sul na cidade de Campos dos Goytacazes voltou a ultrapassar 

a marca de 11,00 m por duas vezes durante o período de enchentes do seu baixo curso, causando 

transtornos habituais que esse tipo de evento acarreta.  É de se notar também que a recorrência entre 

esses eventos extremos tem diminuído, assim como em outras regiões do Brasil e da América Latina, 

os eventos extremos de enchentes e estiagem associados as mudanças climáticas e aos fenômenos 

El Niño e La Niña, têm sido cada vez mais frequentes e intensos. 

Este é um fator que também deve ser considerado como gerador de conflito, devido ao excesso de 

água acumulada e em função do funcionamento precário da rede de canais, mas essencialmente pela 

falta de um ente técnico que seja responsável pelo planejamento, manejo e manutenção do sistema de 

canais e do complexo lagunar da Baixada Campista (COPPETEC/INEA 2014). Desta maneira, mesmo 

em anos não muito chuvosos, a planície onde se insere o empreendimento, por suas características 

ambientais e topográficas, costuma alagar. 

Dados mais recentes retirados do Relatório de Vulnerabilidade a Eventos Críticos, do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos (COPPETC, 2014) indicam que os núcleos urbanos Ibitioca, São Sebastião, 

Goytacazes e Estância da Penha são as áreas mais sujeitas a inundações (Quadro 7.26). 

Resumidamente, as áreas de margem dos recursos hídricos dos sistemas hidrográficos lagoa Feia e 

São Bento apresentam registros regulares de inundações, conforme pode ser observado na  

Figura 7.56, que ilustra as inundações ocorridas entre os anos de 2003 e 2016. 
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Quadro 7.26: Vulnerabilidade a eventos críticos para a região da Lagoa Feia. 

BACIA SUB-BACIA CLASSIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Lagoa Feia 

Rio Ururaí Crítico 
Inundações próximas ao núcleo urbano 
Ibitioca. 

Canal São Bento Crítico 
Inundações próximas ao núcleo urbano de 
São Sebastião. 

Canal Coqueiro Crítico 
Inundações próximas aos núcleos urbanos 
Goytacazes e Estância da Penha. 

Fonte: Adaptada, COPPETC, 2014. 

A Figura 7.57 mostra que as áreas que margeiam o traçado do duto apresentam alta taxa de 

vulnerabilidade a inundações. Especialmente no rio Pitangueiras, Canal Andreza e rio Carapeba. 

Porém, conforme descrito anteriormente, toda a área é sujeita a inundação por uma característica 

natural e agravada pela má conservação dos canais de drenagem. 

O Quadro 7.27 apresenta as características gerais dos principais canais da região. Um ponto de 

destaque é a baixa declividade dos canais, colaborando para a lenta drenagem da região. 

Figura 7.56: Número de registro de inundações por município entre 2003 a 2016. 

 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre recursos hídricos, 2016. 
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Figura 7.57: Vulnerabilidade a inundações. 

 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre recursos hídricos, 2019. 

Quadro 7.27: Característica dos principais canais. 

CANAL COMPRIMENTO (m) DECLIVIDADE (m/km) 

São Bento 44300 0,11 

Quitingute 45520 0,05 

Fonte: COPPETC,2009. 

7.4.4.4 Caracterização da área de estudos Local (AEL) 

Neste item serão avaliadas as características dos principais corpos de água inseridos na AEL do Projeto 

SPOT que abrange 4 Sistemas Hidrográficos, são eles: i) Lagoas Costeiras do Norte; ii) Sistema São 

Bento; iii) Sistema Lagoa Feia e iv) Lagoas Costeiras do Sul. 

I. Lagoas Costeiras do Norte 

Fazem parte do sistema Lagoas Costeiras do Norte as lagoas de Grussaí, Iquipari e do Veiga situadas 

a nordeste do Distrito Industrial de São João da Barra. 

a) Lagoa de Grussaí 

A lagoa de Grussaí, é uma laguna de água salobra, que compõe o Complexo Lagunar Grussaí-Iquipari 

(FREIXAS, 2017). Com aproximadamente 1 km² de área e cerca de 1,20 m de profundidade, 8 km de 

comprimento e 100 m de largura (SUZUKI, 2002). 

A formação dessa lagoa está relacionada ao rio Paraíba do Sul e ao processo de progradação do mar. 

Segundo Soffiati (2005), a lagoa de Grussaí possuía contato direto com o mar, mas a energia das 

forças oceânicas provocou a sedimentação em sua desembocadura, criando as barras e extinguindo a 

sua ligação com o oceano. Essa ligação só era retomada quando ocorriam as ressacas no mar ou 

quando o volume na lagoa se excedia. 

Com a abertura do canal do Quitingute pelo DNOS, foi cortada a conexão da lagoa de Grussaí com as 

lagoas do Taí Grande e do Barreiro, que a abasteciam com águas excedentes do rio Paraíba do Sul. A 

partir daí a lagoa passou a alimentar-se exclusivamente de águas pluviais e do lençol freático. O 

balanço hídrico entre a massa líquida da lagoa com o mar foi sendo rompido pouco a pouco e a lagoa 

de Grussaí perdeu a capacidade de abrir naturalmente sua barra, exceto em eventos excepcionais. 
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Assim, a lagoa tendeu para a estabilização vertical da lâmina d’água e para a dulcificação progressiva 

de suas águas (Suzuki et al., 2005; MPX/CRA,2009). 

A faixa litorânea da Lagoa de Grussaí atualmente passa por um acelerado processo de urbanização, 

de forma que o grande adensamento de residências não permite mais avistar seu espelho em vários 

pontos. Apesar de sua alta capacidade de autodepuração, o grande adensamento urbano na faixa 

litorânea da lagoa, o lançamento de esgoto in natura e a contaminação do lençol freático (Figura 7.58), 

junto com o despejo de lixo, inibem os mecanismos de recuperação natural do ecossistema (Suzuki et 

al., 2005). 

Figura 7.58: Adensamento urbano nas margens da lagoa de Grussaí e abertura artificial da 
barra arenosa. 

 
Fonte: Suzuki et al. (2005). 

Atualmente, observa-se o frequente processo de abertura artificial da barra da lagoa pelo menos uma

vez ao ano (Suzuki et al., 2005), influenciando diretamente os aspectos físico-químicos do ambiente,

assim como na diversidade de espécies. As aberturas artificiais da barra da lagoa têm ocorrido

principalmente para diminuir a área inundada, muitas vezes ocupada por construções ou áreas

produtivas irregulares (chamadas de irregulares porque estão situadas na faixa marginal de proteção

de corpos hídricos), para renovação das águas poluídas da lagoa e renovação dos estoques

pesqueiros. Há também pressão por parte dos plantadores de coco, que utilizam as margens da lagoa

e também querem evitar o alagamento de suas plantações.

De acordo com Freixas (2017) como resultado abertura artificial da barra da lagoa de Grussaí, observa-

se a supressão das espécies que compõem a restinga da região, da mata ciliar e o desequilíbrio entre

a fauna e a flora característicos da lagoa.

b) Lagoa de Iquipari

Situada ao sul da lagoa de Grussaí, a lagoa de Iquipari possui cerca de 7,7 km e superfície de

1,12 km².

De acordo com Suzuki et al. (2002) a lagoa pode ser dividida em três regiões distintas, conforme

mencionado para a lagoa de Grussaí. No entanto, não possui área urbanizada em suas margens e,

consequentemente, apresenta condições ambientais mais preservadas. A lagoa de Iquipari também

apresenta gradiente de salinidade, com presença de águas salobras, próximo à abertura da barra, e

água doce na porção sul da lagoa. A condição halina da lagoa de Iquipari se altera em condição de

barra aberta e praticamente toda a extensão do corpo hídrico torna-se salobra.
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c) Lagoa do Veiga 

Situada no município de São João da Barra a lagoa do Veiga, originalmente, era estreita e comprida. 

Oriunda do processo de transgressão-regressão marinha, deveria ligar as lagoas de Iquipari e do Açu 

em eras pretéritas. 

Este corpo hídrico vem sofrendo há anos o impacto antrópico do lançamento de esgoto doméstico in 

natura, criação de animais em seu entorno, remoção da faixa marginal de proteção para construção de 

casas nos domínios da lagoa, aterros para construção de acessos, entre outros. 

De acordo com dados do Programa de Ordenação Ambiental da Lagoa do Veiga (Laboratório de 

Limnologia/UFRJ, 2013) a lagoa possui aspecto de corpo d’água contínuo, com uma parte mais ao sul 

impactada pelo processo histórico de ocupação urbana e coberta por plantas e trechos de água aberta 

com maior profundidade. A presença e dominância de cianofíceas em diversas áreas, indica aporte de 

esgoto doméstico e deterioração do ambiente. 

II. Sistema São Bento 

O Sistema São Bento abrange uma porção maior do território atravessado pelo empreendimento, que 

vai desde o canal do Coqueiros até o litoral. 

O sistema São Bento possui uma vasta região propensa a alagamento tanto ao longo do 

desenvolvimento dos canais Andreza, Coqueiros e Quitingute e principalmente em seu trecho final, no 

baixo Canal São Bento, onde confluem o Coqueiros e Quitingute, e se encontram com um grupo de 

lagoas interconectadas, situadas em áreas muito baixas. Dentre os corpos lagunares que compõem o 

sistema destacam-se a lagoa Salgada e lagoa do Açú. 

O desague do sistema São Bento é feito por conjunto de 14 comportas, situadas na foz do Canal São 

Bento/Andreza, que lança suas vazões no Canal Pacheco que, por sua vez, as descarrega no Canal 

das Flechas (Figura 7.59). 

Figura 7.59: Comportas no Canal São Bento e Quitingute. 

 
Fonte: Silva (2017). 
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Levantamentos recentes efetuados por COPPETEC/INEA (2014) apontam que dentre os principais 

problemas nesta rede de macrodrenagem, a grande quantidade de trechos assoreados e vegetação 

aquática existente ao longo de todos os canais, juntamente com as precárias condições de manutenção 

das estruturas hidráulicas existentes. Porém o principal problema diagnosticado foi a insuficiente 

capacidade de descarga do sistema, o que deixa a recessão da cheia muito lenta e, assim, resulta na 

permanência de níveis d'agua elevados por longo período de tempo nas áreas que são cobertas por 

esse sistema. 

Nesse sistema há dez interceptações ao longo do empreendimento: Canal do Quintigute (entre os  

Km 10 e 11) , Canal da Andreza (entre os Km 15 e 16), Rio Pitangueiras (entre os Km 21 e 22), 

Drenagem 1 (entre os Km 23 e 24), Drenagem 2 (entre os Km 25 e 26),Drenagem 3 (entre os Km 26 e 

27), Drenagem 4 (entre os Km 27 e 28), Rio Pensamento (entre os Km 28 e 29), Córrego Jenipapo 

(entre os Km 31 e 32), Rio Caxexa (entre os Km 33 e 34) e Rio da Onça (entre os Km 35 e 36). 

a) A Lagoa Salgada 

A lagoa Salgada é um corpo aquático natural hipersalino, paralelo à costa, que se comunica com o mar 

através de um canal artificial que a liga à lagoa do Açu. Ocupa uma área com aproximadamente  

16 km2, 1,9 km de largura e 8,6 km de comprimento e apresenta ocorrência de estromatólitos em seu 

entorno que são estruturas calcárias formadas por cianobactérias que secretam carbonato de cálcio 

(Figura 7.60).A presença desses organismos raros e devido a se desenvolverem em condições muito 

específicas na América do Sul, há um grande interesse de preservação nesta área com vistas a 

transformá-la em Monumento Geológico e Biológico pela UNESCO (SRIVASTAVA, 1999). 

Os estromatólitos da lagoa Salgada são localizados numa região altamente poluída, pois ao redor 

dessa lagoa são situados sítios agropecuários e de lazer que, muitas vezes, utilizam agrotóxicos e 

outros produtos nocivos, criando situações altamente perigosas para alterações do ambiente 

hidroquímico da lagoa (Srivastava, 2002). De acordo com moradores da região, a lagoa secava na 

época da estiagem até o início da década de 1980, quando não havia ligação com o rio Açu  

(Srivastava, 2002). Ao redor da lagoa existem ainda flora e fauna de restinga, embora as atividades 

antropogênicas desenvolvidas na área tenham devastado quase que completamente estes 

componentes. 

Figura 7.60: Estromatólitos na lagoa Salgada. 

 
Fonte: http://www.phoenix.org.br 
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b) A lagoa do Açú 

Localizada entre os municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, a lagoa do Açu, é o 

que restou do antigo rio Açu, formado pelas águas da lagoa Feia. Com a realização das obras pelo 

extinto DNOS, sua conexão com a lagoa Feia foi eliminada, sendo que, atualmente, sua alimentação é 

realizada pelos canais Quitingute e São Bento. A lagoa do Açu se estende por trás da cristapraial, em 

solo aluvial, penetra na restinga acompanhando a formação do terreno e desemboca no mar, à feição 

de um rio. 

As águas da lagoa apresentam elevada salinidade, favorecendo o estabelecimento de vegetação típica 

de manguezal, composta pelas espécies Avicenia sp., Laguncularia sp. e Rizophora sp., mas o grande 

atrativo deste manguezal-restinga é o raro mangue-de-botão (Conocarpuserectus), representado por 

expressivos e cerrados bosques envolvendo a lagoa junto à sua barra (Figura 7.61). 

Figura 7.61: (A) Vista aérea da lagoa do Açu e (B) Bosque de mangue na lagoa do Açu. 

 
Fontes: http://www.inea.rj.gov.br e Suzuki et al. (2005). 

c) O Canal Quitingute 

O canal Quitingute é um longo canal (cerca de 50,8 km extensão) que começa no rio Paraíba do Sul 

próximo à localidade de São Domingos e termina no rio Viegas, a oeste da lagoa Lagamar. O 

seguimento inicial do canal de Quitingute é conhecido como canal do Degredo, e em sequência como 

rio Água Preta ou Doce. O sistema de comportas de adução do canal foi desativado quando as 

comportas estavam inutilizadas tecnicamente, sem a mínima possibilidade de recuperação  

(Figura 7.62). O fornecimento de água, quando necessário, se faz através de um canal que o liga ao 

canal de São Bento, projetado e construído para atender a esta finalidade, por esta razão, o canal 

Quitingute tornou-se defluente do canal de São Bento, que por sua vez deságua no Canal das Flechas 

que possui sua foz no oceano Atlântico (LIMA, 2014). 

Ao Sul, o canal Quitingute recebe um canal que drena a localidade de Caetá, e passa a correr em uma 

várzea com largura média de 900 m e 1,5 km, raramente ultrapassando 2 km. Isso ocorre até cerca de 

30 km, sempre flanqueada por faixas de terrenos arenosos a leste e oeste, até adentrar em uma zona 

de alagados a oeste do Cabo de São Tomé. 

A B
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Figura 7.62: Canal Quitingute: (A) trecho de maior vazão e profundidade (B) Área alagada 
próxima ao canal, em que foi construído um pequeno canal de drenagem para possibilitar a 
implementação de pastagens. 

 
Fonte: Mansur et al. (2004). 

d) O Canal São Bento (Barrinha/São Bento/Andreza) 

O canal São Bento possui 41,1 km de extensão e seu sistema de adução localiza-se na margem direita 

do rio Paraíba do Sul, distrito de Barcelos, município de São João da Barra. Seu trecho inicial recebe o 

nome de canal do Taí ou da Barrinha. Percorre as localidades de Caetá, Beira do Taí, Barra do Jacaré 

e Cazumbá, e no município de Campos dos Goytacazes, passa por Baixa Grande, Santo Amaro e 

Barra do Furado, até formar confluência com o canal Coqueiros e, alguns quilômetros depois, passa a 

se chamar canal da Andressa. Segue e a partir daí em direção ao Canal das Flechas, conduzindo suas 

águas para o mar (Figura 7.63). 

Grande parte do canal São Bento foi escavado em leito ancestral do rio Paraíba do Sul, abandonado a 

milhares de anos. De modo geral tem direção norte-sul e alterna grandes estirões retificados com 

curvas suaves. 

Figura 7.63: Canal de São Bento: (A) Após a conclusão de obras de saneamento e limpeza e 
(B) Trecho no início do canal. 

 
Fonte: LLX/ECOLOGUS (2011) e CEIVAP (2016b). 

  

A B

A B
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III. Sistema Lagoa Feia 

A bacia hidrográfica da Lagoa Feia compreende uma superfície com cerca de 2.900 km², abrangendo 

parcialmente os municípios de Carapebus, Quissamã, Conceição de Macabu, Campos dos 

Goytacazes, Trajano de Morais, Santa Maria Madalena e São João da Barra. Seus principais 

contribuintes são o rio Macabu, que deságua a noroeste, e rio Ururaí que deságua ao norte  

(SEMADS, 2001). 

Ambos os rios estão completamente retificados no seu trecho próximo à lagoa. As bacias destes rios 

produzem vazões de cheia muito superiores a capacidade de escoamento dos canais naturais e 

artificiais ali existentes. Isso traz como consequência a dependência desses canais das suas planícies 

de inundação. No arco afluente a lagoa Feia, observam inúmeras áreas baixas, meandros mortos e 

várzeas constituindo-se em áreas naturais de amortecimento de enchentes. Esta área apresenta, 

portanto, grande importância para o controle de inundações no sistema, retardando e abatendo os 

escoamentos afluentes para a lagoa Feia. 

O escoamento de água da Lagoa Feia para o mar ocorre através do Canal das Flechas, via artificial 

construída em 1949 pelo extinto DNOS e que possui 12 km de extensão e largura original de 120 m, 

hoje reduzida devido ao assoreamento. A regularização das trocas de água entre o oceano e a lagoa 

é feita por uma bateria de 12 comportas instaladas no canal (SEMADS, 2001). 

Para o controle de cheias na região é essencial a manutenção de nível d’água baixo e de consequente 

de pequeno volume de espera na lagoa Feia. O nível de água baixo da Lagoa Feia ocorre ao final da 

estiagem e as primeiras chuvas da temporada chuvosa encontram resiliência neste grande reservatório 

natural (COPPETEC/INEA, 2014). Um elemento natural, denominado “durinho da valeta”, exerce o 

controle do nível da Lagoa Feia, funcionando como uma soleira natural na vazante da lagoa e que não 

permite a depleção necessária em períodos de cheia.  Essa soleira natural, de larga extensão, funciona 

como um grande vertedouro de soleira espessa, extravasando em baixa velocidade os seus volumes 

para jusante no Canal das Flechas. 

Nesse sistema há três interceptações ao longo do empreendimento: Canal das Flechas  

(entre os Km 35 e 36), Rio Novo (entre os Km 42 e 43) e Rio Iguaçu (entre os Km 43 e 44). 

Assim como no sistema São Bento, os canais dos Sistemas hidrográficos Lagoa Feia e Campos-Macaé 

encontram-se bastantes assoreados e apresentam necessidade de manutenção das suas estruturas 

hidráulicas. 

a) A Lagoa Feia 

A lagoa Feia é a principal lagoa no norte do estado do Rio de Janeiro, sendo o corpo d’água regulador 

de uma vasta região hidrográfica constituída por dezenas de lagoas interconectadas por uma complexa 

rede de canais naturais e artificiais. É também o principal abastecedor dulcícola da região. 

Em torno de seu vasto perímetro, a lagoa recebe ainda, vários córregos e riachos que servem de 

sangradouros a brejos, alagados e lagoas existentes em suas imediações. Estes córregos e riachos 

eram responsáveis pela captação de águas do rio Paraíba do Sul, quando o nível deste subia muito 

durante as cheias. Atualmente a adução de águas do rio Paraíba do Sul é regulada artificialmente por 

uma série de comportas e diques que controlam o fluxo da rede de canais que corta a baixada 

Campista. 

Nesse sentido, a bacia foi literalmente “criada” a partir da abertura desses canais, produzindo uma 

ligação entre uma extensa zona de brejo situada entre as localidades de Campos dos Goytacazes, São 

João da Barra, Farol de São Tomé e o Oceano, que é realizada pelo Canal das Flechas. 

O trabalho elaborado por Lamego em 1985 é um importante registro cartográfico da grande quantidade 

de lagoas e lagunas existentes na região da baixada Campista no início do século XX. Na literatura são 

raras as informações a respeito destes corpos hídricos, destacando-se as lagoas do Jacaré, dos 
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Capões, de Colomins (conhecida também como lagoa da Colomina), da Barata e do Chachorongongo 

(ou Chachoranongo) localizadas na região de instalação do oleoduto. 

Sabe-se apenas que a Lagoa de Colomins e dos Capões tiveram sua origem na mudança do curso do 

rio Paraíba do Sul, que ao invadir a chamada baía de Campos, semeou uma infinidade de lagoas na 

planície, algumas alongadas por terem sido braços defluentes, como as lagoas de Grussaí e Iquipari. 

Outras, no seio da planície, como a Feia (a maior de todas), a do Campelo, as do Taí Grande e 

Pequeno, do Mulaco, do Caboio, do Jesus, Grande, das Bananeiras, de Colomins, do Cacumanga, da 

Piabanha, do Sussunga, de Saquarema Grande e Pequena, da Aboboreira, das Conchas, dos Capões, 

do Jacaré, dos Coqueiros, do Quitingute e tantas outras mais (SOFFIATI, 2011). Já a lagoa do 

Chachorongongo (ou lagoa Chachoranongo) foi formada durante os transbordamentos do rio Paraíba 

do Sul durante a formação do seu delta. Possivelmente, as lagoas do Chachoranongo, do Jacaré e de 

Colomins foram extintas após a construção dos canais artificiais. 

Antes da criação do Canal das Flechas (Figura 7.64), situado junto à localidade de Barra do Furado, o 

extravasamento das águas da lagoa Feia causava diversos transtornos para a população residente nas 

margens dessa lagoa. Este canal que liga a lagoa ao oceano possui largura aproximada de 150 m e 

profundidade média em torno de 2,0 m, chegando a aproximadamente 4,2 m próximo à 

desembocadura. O canal da Fechas facilita ainda o escoamento do excesso de água presente na 

planície costeira adjacente, principalmente durante a estação chuvosa (LIMA, 2014). A abertura do 

Canal também “rebaixou o valor médio das cotas máximas dos níveis de água da lagoa em cerca de 

80 cm e também o das cotas médias mínimas em torno de 90 cm” (BIDEGAIN apud VALPASSOS, 

2004). 

Figura 7.64: (A) Foto aérea do canal das Flechas na Barra do Furado e (B) Ponte sobre o canal 
das Flechas em época de cheia. 

 
Fonte: http://www.panoramio.com/ 

Dentre os vários sistemas conectados a lagoa Feia destacam-se: 

a) Ao Norte: as lagoas do Jesus, Cacomanga, Piabanha, Olhos d’ Água, Sussunga e Tambor, e a 

lagoa de Cima (que alimenta o rio Ururaí);  

b) Ao Sul: a lagoa de Dentro e o rio Iguaçu;  

c) A leste: as lagoas Abobreira, Coqueiros, Goiaba, Salgada, Baixio, Capim e Martinho; e 

d) A oeste: as lagoas da Ribeira e do Luciano. 

Na parte sudeste da lagoa, há um labirinto de canais sangradouros, formando uma zona alagadiça de 

cerca de 100 km2 entre a lagoa e o mar, onde está inserida a lagoa de Dentro. 

A B
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IV. Lagoas Costeiras do Sul 

Nos limites da AEL do Projeto SPOT foram considerados ainda os corpos lagunares situados a sudeste 

da lagoa Feia nos limites entre os municípios de Quissamã e Campos dos Goytacazes, nomeados 

lagoa de Chica, lagoa do Carvão, lagoa da Canema e lagoa de Dentro (ou Capivari), que compõem o 

sistema hidrográfico Lagoas Costeiras do Sul. 

A lagoa de Dentro ou Capivari tinha originalmente 8 km de comprimento, 3 km de largura e superfície 

de 24 km² e profundidade máxima de 1,80 m. Estava separada da Lagoa Feia pelas ilhas dos Pássaros 

e do Tatu, comunicando-se com ela por meio de dos canais do Major, do Paço e a valeta do Tatu. 

Por fim no Mapa 7.10 são apresentados os sistemas de drenagem que compõem AEL. 
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7.4.4.5 Caracterização na Faixa de servidão 

A partir da análise do traçado proposto para instalação do Projeto SPOT, foi identificada à possibilidade 

de interferências com os seguintes corpos de água, considerados de montante para jusante: 

1. Canal Quitingute; 

2. Canal da Andreza; 

3. Rio Pitangueiras; 

4. Rio Pensamento; 

5. Rio Caxexa; 

6. Rio da Onça; 

7. Canal das Flechas; 

8. Rio Novo; 

9. Rio Iguaçu. 

Além disso, são interceptados outros cinco cursos d’água de menor dimensão, o Córrego Jenipapo e 

quatro canais de drenagem não nomeados. A localização geográfica destes corpos hídricos é 

apresentada no Quadro 7.28. 

Quadro 7.28: Localização dos Canais de drenagem.  

CANAIS 
COORDENADAS EM DATUM SIRGAS 2000 

LATITUDE (M)) LONGITUDE (M) 

Canal Quitingute 7579153 283892 

Canal da Andreza 7577038 279118 

Rio Pitangueiras 7573008 275647 

Drenagem 1 7570966 275062 

Drenagem 2 7569923 274474 

Drenagem 3* 7569251 273769 

Drenagem 4 7567961 273213 

Rio Pensamento 7568405 272980 

Córrego Jenipapo 7566771 272659 

Rio Caxexa 7564220 273287 

Rio da Onça 7561722 273670 

Canal das Flechas 7560465 272284 

Rio Novo 7560205 272166 

Rio Iguaçu 7555484 275952 

Legenda: * Canal de drenagem apresentava-se seco durante levantamento de dados primários em outubro de 2019. 

Fonte: Mott MacDonald, 2019. 
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No Quadro 7.29 é possível observar os dados de vazão mínima, máxima e média para os canais 

artificiais interceptados pela Faixa de servidão, como uma referência a partir de dados secundários, 

não sendo estes os dados obtidos in situ. Os dados interferométricos foram obtidos a partir da extração 

da rede de drenagem do modelo digital de elevação (SRTM) no ano 2000 (TECNORT, 2003 apud Lima, 

2014). 

Cabe destacar que, na planície onde se situa o empreendimento, os canais apresentam-se com 

baixíssimas declividades, além de calhas assoreadas e na maioria delas, com a invasão inconveniente 

de vegetação aquática. Durante a caracterização do Canal de Quitingute e da Andreza realizadas no 

âmbito do EIA/RIMA do Gasoduto do Goytacazes em 2016, foi encontrada situação de água estagnada, 

não sendo possível medir o fluxo de escoamento de modo a se estabelecer a vazão fluvial. 

Quadro 7.29: Vazão mínima (mín), média (méd) e máxima (máx) dos principais canais artificiais 
da Baixada Campista. 

CANAIS 
VAZÃO Mín 

(m3/s) 
VAZÃO Méd 

(m3/s) 
VAZÃO Máx 

(m3/s) 

Canal Quitingute 0,63 1,99 3,94 

Canal São Bento (Barrinha/São Bento/Andreza) 2,98 9,52 13,91 

Fonte: TECNORT (2003 apud Lima, 2014). 

7.4.4.6 Proposição de FMP de acordo com as calhas dos canais atravessados pelo traçado do duto 

As Faixas Marginais de Proteção (FMP) de rios, lagos, lagoas e reservatórios d’água são faixas de terra 

necessárias à proteção, à defesa, à conservação e operação de sistemas fluviais e lacustres  

(Lei Estadual nº 1.130/87). 

A Constituição estadual consagra as FMPs como áreas de proteção permanente - APP. Por definição 

as FMPs são áreas destinadas a conservação, preservação e/ou recuperação da mata ciliar, com a 

função principal de permitir a flutuação livre dos níveis d’água, em seu ciclo fluvial natural, além de 

propiciar o livre acesso de máquinas e equipamentos no caso de manutenção das calhas, 

desassoreamento e dragagem fluvial. 

A Resolução INEA nº 130/2015 aprovou a Norma Operacional 33 (NOPINEA- 33), para demarcação 

das faixas marginais de proteção e das faixas non aedificandi (FNA) de cursos d’água no estado do 

Rio de Janeiro. Tal norma apresenta as responsabilidades, critérios e metodologia para a demarcação 

de FMP e FNA.  

A definição da largura mínima da FMP em cada trecho de curso d’água obedece a critérios hidrológicos 

e hidráulicos, tendo como referência a vazão máxima associada a passagem de uma determinada 

cheia, estabelecendo a largura do curso d’água durante a mesma (item 6.2 da NOPINEA- 33), sendo 

que a largura do curso d’água usada como referência para demarcação da FMP e/ou FNA é a largura 

teórica da superfície líquida em determinada seção transversal durante a passagem da vazão de 

referência (item 6.4 da NOPINEA- 33). 

No tocante aos canais artificiais a NOPINEA- 33 prevê que não serão demarcadas FMPs em canais 

artificiais de pequena relevância (item 6.6). Todavia, canais artificiais, de maior porte e relevância 

ambiental para o uso dos recursos hídricos, podem ser considerados pela GELIRH a terem suas 

respectivas FMPs demarcadas (item 6.8). 

Não foi possível a apresentação de Estudos Hidrológicos com estimativa das vazões para os cursos 

d’água interceptados pelo traçado do duto, com tempo de recorrência de 2,10, 25 e 50 anos em função 

da inexistência de série histórica de vazão para a região. Foram consultadas todas as estações 

meteorológicas da região, assim como as instituições responsáveis por essas informações. Em que 

pese, a não realização do referido estudo foi sugerida largura de referência dos cursos d’água para fins 

de demarcação da FMP. 
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Revisão dos Estudos Hidrológicos Existentes na AER e Estimativas de Vazões nos Cursos d’água 

Atravessados Pelo traçado do Projeto SPOT 

A título de complementariedade das avaliações hidráulicos /hidrológicas para o licenciamento do 

Projeto SPOT, julgou-se de utilidade apresentar uma síntese dos resultados das simulações 

recentemente elaboradas para o escoamento de cheias na área de interesse. 

Neste capítulo serão apresentados dois estudos que possuem interlocução com a área interceptada 

pelo traçado do oleoduto. O Primeiro é o Relatório Consolidado do Projeto Básico das Obras de 

Controle de Cheias do Sistema São Bento, elaborado pela COPPETEC em 2009. O segundo é o 

Diagnóstico dos Recursos Hídricos da área interceptada pelo traçado do Gasoduto dos Goytacazes - 

GASOG, elaborado pela Mott MacDonald em 2016. A área do traçado do duto do GASOG, em linhas 

gerais, compartilha as mesmas características hidráulicas da área do traçado do Açú Sistema Integrado 

de óleo em seu trecho inicial (saída do Porto). O estudo elaborado pela COPPETEC engloba uma área 

maior que a área do duto, porém, a área que será interceptada pelo traçado do duto está inserida em 

sua totalidade na área estudada pela COPPETEC. 

 Relatório Consolidado - Projeto Básico das Obras de Controle de Cheias do Sistema São Bento 

O sistema hídrico da baixada campista possui características muito específicas e complexas. Trata-se 

de uma região naturalmente alagada, com formação de um imenso pantanal nos tempos de alta 

precipitação. Com o objetivo de tornar a região própria para cultivo e pastagens, o governo Federal, na 

segunda metade do século XX, realizou diversas obras de intervenção na região, construindo canais 

com dupla função: irrigação das lavouras no período de estiagem e rede de drenagem para evitar 

alagamentos no período das chuvas. Porém, na prática, os sistemas de canais artificiais não se 

comportaram da forma esperada. A falta de manutenção dos canais se destaca como umas das 

principais causas do insucesso do sistema. 

Com a finalidade de obter subsídios técnicos para a realização de ações de melhoria no sistema de 

drenagem da região, a Fundação COPPETEC elaborou um projeto de recuperação e um plano de 

administração e recuperação dos canais de drenagem e irrigação da Baixada Campista. Realizado pelo 

Laboratório de Hidrologia da Fundação COPPETEC/UFRJ, esse estudo foi contratado pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro em virtude das enchentes recorrentes na região. 

O estudo utiliza modelagem hidrodinâmica e hidrológica a partir de métodos matemáticos 

desenvolvidos pela UFRJ, denominados MODCEL e HIDRO-FLU. O MODCEL realiza simulações 

hidrodinâmicas com a finalidade de analisar o comportamento do sistema. Possui capacidade de 

representar as interações de canais e planícies de forma integrada, realizando simulações 

hidrodinâmicas do sistema São Bento, da Lagoa Feia e demais canais relevantes para o 

comportamento da região. O HIDRO-FLU integra e automatiza uma série de estudos hidrológicos 

relacionados à simulação de cheias em bacias de pequeno e médio porte, permitindo a definição da 

chuva de projeto para alimentação do MODCEL. Para o estudo em questão, foram utilizados estudos 

hidrológicos complementares à simulação hidrodinâmica, como o cálculo de tempo de concentração 

na bacia e seus afluentes, a determinação da chuva de projeto para os diversos cenários considerados, 

a determinação dos parâmetros de separação do escoamento superficial, o cálculo dos hidrogramas 

de projetos relativos a diversas áreas de contribuição e que foram representados através de condições 

de contorno na modelagem do MODCEL (COPPETEC, 2009). 

Os cenários simulados para fins da elaboração dos projetos hidráulicos consideraram uma chuva de 

projeto de 20 anos de tempo de recorrência e 24 horas de duração. Foi realizado um estudo preliminar 

de chuvas intensas da região, o qual foi utilizado para determinar a chuva de projeto. As Figuras 7.65 

e 7.66 abaixo apresentam os gráficos de intensidade, duração e frequência de precipitação para a 

cidade de Campos dos Goytacazes com tempo de recorrência de 10 e 20 anos, elaborado pela 

COPPETEC/UFRRJ. 
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Figura 7.65: Curvas de intensidade, duração e frequência para TR de 10 e 20 anos. 

 
Fonte: COPPETEC/UFRJ, 2009 

Figura 7.66: Curva de precipitação, duração e frequência para TR de 10 e 20 anos. 

 
Fonte: COPPETEC/UFRJ 2009 

A utilização do MODCEL pressupõe a construção de uma rede bidimensional de escoamentos, 

conservando relações unidimensionais, descritas nas diversas direções em que estes escoamentos 

podem ocorrer. 

A definição correta da rede de escoamento que se forma é de fundamental importância para a 

modelagem e engloba as atividades de modelagem topográfica hidráulico-hidrológica e topológica. Ou 

seja, foi preciso representar o relevo da bacia, conservando a rede de drenagem, bem como as 

características físicas das áreas que contribuem para os cursos principais. Além disso, foi preciso fazer 

a conversão da chuva em vazão e foi necessário identificar os tipos de relações hidráulicas que iriam 
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reger os escoamentos na área de estudos. Por fim, foi feita a integração de todos os elementos da rede 

funcionalmente, de modo a traduzir a rede para a linguagem matemática (COPPETEC, 2009). 

Analisando a envoltória de perfis de nível d’água de cheia para os canais São Bento, Coqueiros e 

Quitingute, observa-se claramente o comprimento dos trechos de extravasamento de calha. Porém, 

algumas regiões alagadas por esses transbordamentos funcionam naturalmente para receber essas 

águas, agindo como amortecedora para as cheias da bacia. A sequência de Figuras 7.67 a 7.69 

apresentam os perfis de nível d’água para os três principais canais da região, considerando a situação 

de modelagem das condições atuais da bacia, com 1 (uma) chuva de 1 (um) dia de duração e 20 (vinte) 

anos de recorrência (COPPETEC, 2009). 

Figura 7.67: Envoltória dos níveis d’água no canal São Bento. 

 
Fonte: COPPETEC/UFRJ, 2009. 

 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

154 

Figura 7.68: Envoltória dos níveis d’água canal Quitingute. 

 
Fonte: COPPTEC/UFRJ, 2009. 

Figura 7.69: Envoltória dos níveis d’água canal Coqueiros. 

 
Fonte: COPPETEC/UFRJ, 2009. 
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O resultado da modelagem para as vazões que chegam junto à foz do canal São Bento (as vazões do 

canal Quitingute para o São Bento e a descarga do sistema São Bento para o canal Pacheco) são 

detalhados na Figura 7.70. Como demonstrado, a capacidade de descarga do Quitingute é 

extremamente baixa (em torno de 1,5 m3/s), explicando assim os altos índices de alagamentos e seu 

tempo de permanência nas áreas baixas situadas ao longo deste canal (COPPETEC,2009). 

Figura 7.70: Vazões no exutório do sistema São Bento. 

 
Fonte: COPPETEC/UFRJ, 2009. 

 Caracterização Hidráulica dos Cursos d’água Atravessados Pelo GASOG 

Em outubro de 2016, a Mott MacDonald desenvolveu um estudo de caracterização hidráulica dos 

cursos d’água que seriam impactados pelo gasoduto dos Goytacazes - GASOG, onde foram realizadas 

medições da área molhada e o levantamento do perfil topográfico das margens adotando-se normas 

estabelecidas pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e pelo antigo Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE. Para medição da vazão foram utilizadas seções 

verticais com espaçamentos variáveis ao logo de toda a seção transversal, com medição de velocidade 

com uma frequência entre 1 a 5 pontos em função da vertical levantada. 

Os resultados do estudo indicaram que grande parte dos canais possuía lâminas d’água cobertas por 

macrófitas aquáticas e na maioria dos pontos estudados, a água apresentava-se em completa 

estagnação, tornando impossível medir o fluxo de escoamento e por consequência, inviabilizando a 

medição de suas vazões. Conforme apontado no relatório, foi possível estimar vazão apenas para o 

canal Coqueiros, que apresentou uma média de 0,15 m3/s. 

Além disso, alguns pontos apresentaram-se completamente secos durante a campanha. De modo 

geral, os resultados obtidos pela empresa corroboraram com os estudos da COPPETEC e descreveram 

os canais como pertencentes a uma planície aluvial de baixa declividade, tendo como principal 

consequência o baixíssimo escoamento das águas superficiais, além de calhas assoreadas que 

contribuem para a proliferação de vegetação aquática. 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

156 

Com base nos perfis batimétricos e nos resultados da modelagem realizada pela COPPETEC, o 

relatório do GASOG apresentou uma sugestão ao gestor sobre demarcação da faixa marginal de 

proteção dos canais - (FMP). Esse tema será abordado com detalhes a seguir. 

a) Caracterização hidráulica dos cursos d’água atravessados pelo Projeto SPOT e das áreas 
marginais a serem interceptadas pelo traçado do duto 

A área que abrange o traçado do duto está inserida na sua totalidade na bacia hidrográfica da Lagoa 

Feia, que por sua vez está inserida na Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, localizada no norte 

fluminense. A bacia hidrográfica da lagoa Feia tem aproximadamente 3.000 km2, contando com o canal 

da Flecha como escoadouro principal (Bidgein, Bizerril, & Soffiati, 2002). A região é de baixada e 

naturalmente alagadiça, na qual existem canais subterrâneos que comunicam as águas do rio Paraíba 

do Sul com a lagoa Feia durante todo o ano. A região possui de forma natural e antrópica um 

emaranhado de canais entre a lagoa Feia e o mar, formando uma enorme zona alagadiça com cerca 

de 100km2.  Originalmente o terreno era constituído por diversos rios e centenas de lagoas, brejos e 

canais perenes e sazonais (Figura 7.71). 

No verão os rios transbordavam naturalmente, inundando as planícies adjacentes e ampliando o 

espelho d’água de mais de uma centena de lagoas, unidas por uma intricada rede de canais e brejos 

rasos. O grande volume de chuvas e a pouca declividade dos terrenos criavam as condições favoráveis 

à inundação. Rios, canais, lagoas e brejos formavam um imenso pantanal, permanecendo por longos 

meses. Entre o canal da Flecha e o rio Paraíba do Sul, domina, predominantemente, uma planície 

aluvial (BIDGEIN, BIZERRIL e SOFFIATI, 2002, 2002). 

As obras realizadas tanto por órgãos públicos, quanto por particulares, alteraram completamente a 

paisagem da região: algumas lagoas permaneceram, enquanto outras foram drenadas artificialmente 

e transformadas em brejos rasos ou transformadas em chão firme (Bidgein, Bizerril e Soffiati, 2002). 

Essa descrição resume a principal característica da região: naturalmente alagadiça e solo arenoso. 

Com o intuito de controlar enchentes e recuperar áreas para aproveitamento agrícola ou instalação de 

indústrias e fábricas, a partir de 1950 o extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) 

construiu um sistema complexo de canais interligados, aproximadamente 221 km na margem direita do 

Paraíba Sul (área que abrange o traçado do duto), estabelecendo uma ligação permanente entre as 

bacias do rio Paraíba do Sul e a lagoa Feia (Figura 7.72). O objetivo principal do emaranhado de canais 

artificiais era a irrigação no período de estiagem e drenagem nos momentos de cheias, atendendo 

assim aos objetivos principais do DNOS, transformando a área especialmente para aproveitamento 

agrícola, e também para pastagens. 

Atualmente os canais possuem altos níveis de obstrução devido a constante falta de manutenção 

transformando-os justamente no oposto da finalidade para qual foram construídos. Os canais sofrem 

processo de assoreamento e eutrofização, diminuindo a capacidade de descarga na época das chuvas 

e com isso amplificando a capacidade de alagamentos da região. 

A região é predominantemente composta por áreas de pastagens que cobrem 79% do território, a 

vegetação secundária corresponde a 10% e a área destinada à agricultura (em especial cana de 

açúcar) corresponde a 5,9%, e 4,6% à cobertura vegetal e os demais usos com valores insignificantes 

(COPPETEC, Cadernos de Ações Baixo Paraíba do Sul, 2006). 
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Figura 7.71: Lagoas, brejos, rios e canais da baixada Campista no início do século XX. 

 
Fonte: CARNEIRO, 2002, apud, LAMEGO, 1955. 1:25.000. 
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Figura 7.72: Canais de drenagem baixada Campista. 

 
Fonte: CARNEIRO, 2002, apud IBGE. 1:25.000 
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 Situação atual das margens dos canais na seção de interesse 

Com o objetivo de avaliar os parâmetros hidráulicos dos cursos d’água que serão interceptados pelo 

traçado do Projeto SPOT foram realizadas medições da área molhada e levantamento do perfil 

topográfico das margens pela Mott Macdonald entre 19 e 25 de outubro de 2019. A malha amostral da 

campanha contemplou 14 pontos de amostragem (Mapa 7.11). Contudo, as medições foram executas 

em 13 pontos, pois o ponto 6 (canal de drenagem 3) encontrava-se seco no momento de coleta. 

As medições das vazões foram realizadas conforme normas amplamente difundidas pela CEMIG 

(Companhia Energética de Minas Gerais) e pelo extinto DNAEE (Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica). 

Durante a campanha foram monitorados 14 pontos, sendo a medição da velocidade realizada em  

6 (seis) pontos por vertical. 

O levantamento batimétrico da área molhada foi realizado esticando um cabo de aço graduado nas 

margens do rio ou canal, conforme pode-se observar na Figura 7.73. A profundidade do rio ou canal foi 

medida com o auxílio de uma régua graduada posicionada em diversos pontos da seção em função da 

largura do corpo d’água analisado. 

Os perfis transversais em ambas as margens foram obtidos através de nivelamento topográfico, 

utilizando nível de engenharia, tripé de base, mira topográfica graduada de 4 metros, trena de  

100 metros (Figuras 7.74 e 7.75). O espaçamento foi variável ao longo do perfil, em função do gradiente 

encontrado. 

Através do nivelamento topográfico, foram obtidos os perfis transversais em ambas as margens. Em 

função do gradiente encontrado foi estabelecido e espaçamento variável ao longo do perfil, que em 

locais plano não ultrapassou 2,0m e em locais de maior inclinação foi de 0,5m. 

Para medição da vazão foi utilizado o molinete fluviométrico com auxílio de um bote inflável. A medição 

foi realizada em duas etapas: a primeira consistiu no levantamento batimétrico para a medição da área 

da seção transversal molhada (m2) e a segunda a medição da velocidade da água (m/s). 

Figura 7.73: Levantamento batimétrico da área molhada. 

 
Fonte: MOTT MACDONALD, 2019. 
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Figura 7.74: Nível de engenharia utilizado para medição do perfil transversal. 

 
 

Figura 7.75: Régua e operador utilizado para medição do perfil transversal. 

 
Fonte: MOTT MACDONALD, 2019. 

A proposição de definição da faixa marginal de proteção foi realizada com base nos pontos que 

registraram presença de água, mesmo que estagnada. Em função da ausência de dados e condições 

quer permitam o cálculo fluviométrico, foi utilizado para os canais e rios o preconizado no artigo 4ª da 

lei federal 12.651/2012. 

Abaixo apresenta-se o registro fotográfico e as principais caraterísticas dos canais e rios monitorados, 

com destaque para os pontos onde foi possível registrar as vazões dos corpos d’água.  
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 Canal Quitingute: apresenta largura de 30m e profundidade média de 1,34m. Observa-se 

concentração de plantas aquáticas nas bordas das margens direita e esquerda. As margens são 

predominantemente destinadas para pastagens (Figura 7.76 e 7.77) 

Figura 7.76: Curso d’água Canal Quitingute. 

 

Fonte: MOTT MACDONALD, 2019 

Figura 7.77: Seção transversal Canal Quitingute. 

 

Fonte: MOTTMACDONALD, 2019 
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 Canal Andreza: O Canal Andreza possui curso d’água repleto de macrófitas, as margens são típicas 

de pastagens (Figuras 7.78 e 7.79) 

Figura 7.78: Margens do Canal Andreza. 

 

Fonte: MOTT MACDONALD, 2019 

Figura 7.79: Seção transversal canal Andreza. 

 

Fonte: MOTTMACDONALD, 2019 
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 Rio Pitangueiras: Apresenta situação crítica referente a presença de macrófitas no espelho d’água 

e as margens são utilizadas para pastagens (Figuras 7.80 a 7.81) 

Figura 7.80: Rio Pitangueira repleto de macrófitas. 

 
Fonte: MOTT MACDONALD, 2019 

Figura 7.81: Demarcação seção transversal rio Pitangueiras. 

 
Fonte: MOTT MACDONALD, 2019 
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Figura 7.82: Margens do rio Pitangueiras. 

 
Fonte: MOTTMAC DONALD, 2019. 

 Canal das Flechas: O canal das Flechas como mencionado anteriormente é o canal artificial mais 

importante da região. Possuí 120m de largura, sendo o principal exutório do sistema São Bento 

(Figuras 7.83 a 7.85) 

Figura 7.83: Canal das Flechas com presença de macrófitas nas bordas. 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019 
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Figura 7.84: Canal das Flechas altura da ponte do Gote. 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019 

Figura 7.85: Canal das Flechas com presença de macrófitas nas bordas. 

 
Fonte: MOTT MACDONALD, 2019 

 Perfil topográfico, batimétrico e vazão 

Os perfis dos pontos analisados apresentam algumas simetrias entre eles, com exceção do canal das 

Flechas, nenhuma das medições apresentou profundida superior a 2 metros. Foram levantados os 

perfis de 13 pontos, porém no ponto 7 (canal de drenagem 4) a intensa cobertura da coluna d’ água 

por macrófitas impediu a correta definição batimétrica da seção. 
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Conforme destacado anteriormente neste relatório a região de estudo é de baixíssima declividade e a 

má conservação dos canais e intensa cobertura por vegetação contribui para uma vazão extremamente 

lenta. Devido a esses e outros fatores, foi possível medir a vazão apenas no ponto 1 (Canal Quitingute), 

ponto 3 (rio Pitangueiras) e ponto 12 (Canal das Flechas), sendo, as estimativas de vazão iguais a  

0,30 m3/s, 0,04 m3/s e e 3,07 m3/s respectivamente. 

A sequência das Figuras 7.86 a 7.97 apresentam os perfis de todos os pontos monitorados durante a 

campanha de aquisição de dados primários. 

Figura 7.86: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 1 (Canal Quitingute). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 

Figura 7.87: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 2 (canal Andreza). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 
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Figura 7.88: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 3 (rio Pitangueiras). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 

Figura 7.89: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 4 (canal de drenagem não 
identificado). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 
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Figura 7.90: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 5 (canal de drenagem não 
identificado). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 

Figura 7.91: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 8 (rio Pensamento). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 
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Figura 7.92: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 9 (córrego de Jenipapo). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 

Figura 7.93: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 10 (rio Caxexa). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 
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Figura 7.94: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 11 (rio da Onça). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 

Figura 7.95: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 12 (canal das Flechas). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 
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Figura 7.96: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 13 (rio Novo). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 

Figura 7.97: Perfil topográfico, batimetria e nível d’água no Ponto 14 (rio Iguaçu). 

 
Fonte: MOTT MACDONALD; 2019. 

 Critérios para a demarcação da Faixa Marginal de Proteção 

É importante destacar que é competência do órgão gestor estadual a demarcação  da faixa marginal 

de proteção dos rios de domínio do Estado do Rio de Janeiro, cabendo ao empreendedor realizar a 

proposição da demarcação da FMP com base na legislação vigente. Portanto, os critérios mínimos para 

estabelecimento de faixa de proteção, estão estabelecidos no Decreto Estadual 42.356/2010 “Dispõe 

sobre o tratamento e a demarcação das faixas marginais de proteção nos processos de licenciamento 

ambiental e de emissões de autorizações ambientais no Estado do Rio de Janeiro”; resolução INEA 

130/2015 “Aprova a norma operacional para demarcação das faixas marginais de proteção e das  faixas 
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Non Edificandi de cursos d’água no Estado do Rio de Janeiro”; e o estabelecido no artigo 4º da lei 

federal 12.651/2012: 

Art. 4ª - Considera como área de preservação permanente - APP as faixas marginais de qualquer curso 

d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 

em largura mínima conforme estabelecido a seguir: 

1) 30 metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

2) 50 metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 

3) 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de 

largura; 

4) 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) 

metros de largura; 

5) 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) 

metros. 

Por ser tratar de uma região naturalmente alagadiça, com baixa declividade, e canais artificiais 

frequentemente sem manutenção, é comum no período das chuvas alagamentos de grandes 

proporções por período prolongado, causando transtorno para a população do entorno e grandes 

prejuízos econômicos. 

A região de interferência do traçado do oleoduto está inserida em uma área repleta de canais, que 

compõe o sistema São Bento. Conforme indicado anteriormente o sistema São Bento é composto por 

um complexo sistema de canais ramificados e entrelaçados que guardam dependências entre si para 

o escoamento das cheias. E isso se faz através do exutório, que é a seção única de controle situada 

no baixo curso do Canal São Bento e Quitingute, que deságua no Canal das Flechas. Logo, as 

evacuações das cheias na planície de inundação desses canais, de qualquer tempo de recorrência são 

dependentes das condições desta seção exutória juntamente com o fluxo de escoamento dos canais 

que entrecortam a planície. 

Conforme detalhado anteriormente, o estudo da COPPETEC (2014) simulou cheias na seção exutória 

dos Sistema São Bento, considerando as intervenções que estavam sendo proposta para a época, com 

o intuito de prever o comportamento da região em um possível cenário de total implantação das ações 

previstas. Os hidrogramas apresentados pretendiam demonstrar a importância das obras propostas 

para diminuir o tempo de retenção das enchentes na planície, prevendo-se uma evacuação mais rápida 

do sistema em épocas de enchentes. As estimativas de enchentes na simulação basearam-se em 

chuvas intensas com recorrência de 20 anos. 

O estudo concluiu que os principais fatores para os recorrentes alagamentos da região são as 

condições topográficas extremamente planas, preservando características típicas de planícies de 

inundação, e ainda contato com solos saturados de baixa permeabilidade, devido a conexão 

subterrânea entre a lagoa Feia e o rio Paraíba do Sul. Portanto, os alagamentos constantes na região 

não são, necessariamente, em decorrência do transbordamento das calhas, comportamento comum 

em corpos hídricos de escoamento único. 

Essa região específica, não tem o comportamento de um curso d’água natural em situação de cheia, 

que sofre influência de descarga fluvial de montante para jusante. É importante compreender que os 

alagamentos generalizados nessa região são consequências da lenta absorção da água pelo solo, do 

baixo escoamento natural, e concomitante a todos esses fatores a região possuí seção única para 

escoamento das águas. 

Pode-se concluir que mesmo após o fim das precipitações essas planícies continuam ainda por muitos 

dias o processo para infiltração das águas das chuvas, devido ao solo naturalmente saturado, já que 

as águas subterrâneas estão muito próximas a superfície. 
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Portanto, considerando o exposto, sugere-se ao gestor responsável a demarcação da faixa marginal 

de proteção dos corpos hídricos observando a borda limite de cada um dos corpos d’ água em razão 

da calha plena, conforme estabelecido no artigo 4º da lei Federal 12.651/2012. Através dessa 

demarcação acredita-se que o objetivo principal da FMP, para esse caso específico seja cumprido, ou 

seja, para drenagens artificiais faz-se necessário garantir a movimentação de máquinas para eventuais 

dragagens objetivando o desassoreamento que venha garantir o livre escoamento. Destaca-se que o 

critério proposto para demarcação da FMP, que é a demarcação a partir da borda do corpo hídrico, 

intensifica a estabilidade dos taludes construídos, provoca a contenção de processos erosivos 

existentes e colabora com a preservação da infraestrutura hidráulica  tão necessária para manutenção 

das atividades econômicas da região. 

É importante ressaltar que no que tange a metodologia para definição de largura de referência dos 

cursos d’água, os perfis transversais das margens dos cursos d’água foram obtidos através de 

nivelamento topográfico, utilizando nível de engenharia, tripé de base, mira topográfica graduada de  

4 metros e trena de 100 metros. O espaçamento foi variável ao longo do perfil, em função do gradiente 

encontrado. 

Através do nivelamento topográfico, foram obtidos os perfis transversais nas margens. Em função do 

gradiente encontrado foi estabelecido e espaçamento variável ao longo do perfil, que em locais plano 

não ultrapassou 2,0m e em locais de maior inclinação foi de 0,5m. 

O Quadro 7.30 apresenta as proposições para demarcação dos principais canais que estão sob 

influência do empreendimento. Conforme indicado anteriormente apenas corpos hídricos ou corpos 

d’água de maior dimensão como, por exemplo, rios, lagos, lagoas e reservatórios devem ser 

considerados para demarcação de FMP, sendo desta forma aplicáveis a nove das quatorze travessias 

com os dutos.  

Quadro 7.30: Sugestão para demarcação da Faixa Marginal de Proteção. 

PONTO 

LARGURA DO 
CURSO D’ÁGUA 

(em metros) 

PROPOSIÇÃO 
DA FMP 

(em metros) 

DESCRIÇÃO DA 
MARGEM 

ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DA 
MARGEM DIREITA 

Canal Qitingute 30 50 Pastagem Pastagem 

Canal Andreza 29.2 50 Pastagem Pastagem 

Rio Pitangueiras 31 50 Pastagem Pastagem 

Rio Pensamento 9.4 30 Pastagem Pastagem 

Rio Caxexa 12 50 Pastagem Pastagem 

Rio da Onça 10.5 50 Pastagem Pastagem 

Canal das Flechas 120 100 Pastagem Pastagem 

Rio Novo 15 50 Pastagem Pastagem 

Rio Iguaçu 26 50 Pastagem Pastagem 
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7.4.4.7 Considerações Finais 

A região interceptada pelo traçado do Projeto SPOT é historicamente marcada por suas enchentes. 

Desde o início do século XX foi objetivo dos governantes tornar a região economicamente rentável. 

Através de obras sofisticadas de engenharia, diversos canais foram construídos com objetivo de drenar 

as águas no período das chuvas e fornecer irrigação para a agricultura no período das secas, porém, 

o alto custo de manutenção e as constantes transferência de competência por parte dos órgãos 

responsáveis, foi paulatinamente contribuindo para a perda de sua capacidade inicial, tornando-os 

verdadeiros empecilhos para fluxo natural das águas em sua planície aluvial. 

No período da seca, as atividade econômicas da região (agropecuária e agricultura) sofrem com a 

estiagem, mesmo com alternativas para irrigação e dessedentação de animais com a transferência das 

águas do  rio Paraíba do Sul para a rede de canais, porém, o potencial para desenvolvimento da 

econômico da região fica limitado. Por isso se torna fundamental a manutenção constantes dos canais 

para que possam servir efetivamente como alternativas para os períodos de pouca precipitação e 

controle das cheias no período das chuvas. 

Durante o levantamento de dados primários em outubro de 2019, observou-se a alta degradação dos 

corpos d’água, com destaque para o assoreamento dos canais e a proliferação de macrófitas, o que 

dificultou e em alguns casos, impediu a realização das medições nos canais e rios. Foram observados 

que em alguns pontos estavam completamente secos durante a campanha, por outro lado, a maioria 

dos canais monitorados apresentaram águas completamente estagnadas, impossibilitando a medição 

do fluxo e velocidade das águas. Mas, como apresentado anteriormente, o fato da impossibilidade de 

medir a vazão de alguns canais não significa que as águas não possuam um fluxo natural de drenagem. 

Por fim, ressalta-se que a definição da proposição da faixa marginal de proteção é baseada no critério 

de “calha plena” onde as condições de inundação da planície aluvial e a proteção dos taludes dos 

canais e por consequência de toda a infraestrutura hidráulica existente foram consideradas. 
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7.4.5 Qualidade da Água e dos Sedimentos 

7.4.5.1 Qualidade da Água 

a) Área de Estudo Regional (AER) 

A Área de Estudo Regional (AER) possui um característico sistema hídrico composto por rios, lagoas 

e uma extensa rede de canais artificiais interligados. Desta forma, para a caracterização da qualidade 

da água superficial foram utilizados dados obtidos em rios, canais e lagoas localizados no Baixo Curso 

do Paraíba do Sul e Itabapoana. Dentre os dados utilizados na caracterização da qualidade das águas 

superficiais estão: Oxigênio e demanda bioquímica de oxigênio; Nutrientes (fosfato, nitrato e nitrogênio 

amoniacal); pH; Coliformes; Turbidez e sólidos suspensos; e índice de qualidade de água estabelecidos 

pela Resolução CONAMA N0 357/2005 e monitorados pelo INEA. 

 Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

O oxigênio dissolvido é um dos principais parâmetros para controle dos níveis de poluição das águas. 

Ele é fundamental para manter e verificar as condições aeróbicas em um curso d’água que recebe 

material poluído. 

No presente levantamento apenas dados secundários foram avaliados para o parâmetro de oxigênio 

dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio. A partir dos dados do boletim da qualidade da água para 

o Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, percebe-se que ao longo de trecho do rio Paraíba do Sul são 

encontrados baixos valores de demanda biológica de oxigênio (DBO < 2,0 mg/L), não tendo sido 

verificadas violações ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA N0 357/2005 para águas doces 

- Classe 2 (DBO < 5 mg/L) (Figura 7.99, 7.100 e 7.101). Da mesma forma, as concentrações de oxigênio 

dissolvido nos corpos hídricos apresentaram valores abaixo do ideal (10% - 60%) (Connell, 1997) para 

a manutenção de peixes e outros grupos da biota aquática (Figura 7.98 e 7.99). 

De modo geral, os valores do parâmetro indicam boa qualidade das águas, uma vez que, valores 

elevados de DBO num corpo d’água, são provocados por despejos de origem predominantemente 

orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento do 

oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática 

(CETESB, 2009). 
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Figura 7.98: Valores médios de oxigênio dissolvido e DBO obtidos pelo INEA no ano 2014 em 
monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.  

 
Fonte: INEA (2016b). Pontos: PS434 - Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 - Município de Itaocara, a 
jusante. 

Figura 7.99: Valores médios de oxigênio dissolvido e DBO obtidos pelo INEA no ano 2015 em 
monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.  

 
Fonte: INEA (2016b). Pontos: PS434 - Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 - Município de Itaocara, a 
jusante. 
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Figura 7.100: Demanda bioquímica de oxigênio e oxigênio dissolvido dos rios da bacia RH-IX 
no ano de 2016. 
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Figura 7.101: Demanda bioquimica de oxigenio e oxigênio dissolvido do Rio Paraíba do Sul 
no ano de 2016. Pontos: PS434 - Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 - 
Município de Itaocara, a jusante. 

 

 
 

Quadro 7.31: Valores médios mínimos e máximos de DBO e oxigênio dissolvidos obtidos pelo 
INEA entre 2014 - 2016, em monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

LOCALIDADE 

PERÍODO SECO PERÍODO ÚMIDO 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

DBO OD DBO OD DBO OD DBO OD DBO OD DBO OD 

Rio Paraíba do Sul 

Média <2,0 8.65 2,.20 8.46 <2,0 8.14 <2,0 7.81 2.27 7.81 <2,0 7.91 

Mínimo - 7.6 2.2 7.6 0 6.2 - 6.6 2.2 6.4 0 6.4 

Máximo - 10 2.2 9.4 2 9.2 - 9.8 2.4 9.2 2.2 12 

Rio Ururaí 

Média <2,0 7.5 <2,0 6.4 - - <2,0 5.8 <2,0 5.4 - - 

Mínimo - 7.2 - - - - - 5.4 - 5 - - 

Máximo - 7.8 - - - - - 6.2 - 5.8 - - 

Fonte: INEA (2016b; 2016c). (valores em mg/L) 
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 Nutrientes (Nitrato e Fósforo) 

No ano 2014 ( Figura 7.102), foram observadas concentrações de fósforo total entre <0,01 e 0,56 mg/L 

e de nitrato entre <0,01 e 0,77 mg/L, com valores mais elevados no período seco. Em relação à 

distribuição espacial do fósforo, verificou-se a predominância de concentrações mais elevadas no rio 

Paraíba do Sul e violações ao limite estabelecido pela legislação (águas doces - Classe 2) em quase 

todas as localidades monitoradas, com exceção apenas do rio Ururaí (INEA, 2016c). 

Ao longo do ano de 2015, os nutrientes apresentaram concentrações de fósforo entre <0,01 e  

0,92 mg/L e de nitrato entre 0,08 e 1,20 mg/L, sendo obtidas, de modo geral, concentrações mais 

elevadas de nutrientes no rio Paraíba do Sul (Figura 7.102). Ressalta-se que para o fósforo total foram 

observadas sete violações ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA N0 357/2005 para águas 

doces - Classe 2 (0,1 mg/L) no rio Paraíba do Sul. Em relação à variação sazonal da concentração de 

fósforo, de maneira geral, foi observada a tendência de valores ligeiramente mais elevados no período 

seco (Quadro 7.32). 

No ano de 2016, os nutrientes apresentaram concentrações de fósforo entre <0,01 e 0,18 mg/L e de 

nitrato entre 0,4 e 1,20 mg/L, sendo observado novamente o predomínio de concentrações mais 

elevadas de nutrientes no rio Paraíba do Sul (Figura 7.103). No tocante ao nitrato, observou-se um 

aumento na concentração mmínima do parâmetro em 2016 em relação aos valores reportados nos dois 

anos anteriores, enquanto para fósforo em 2016 foram obtidos valores mais baixos que anos anteriores. 

Ressalta-se que, para o fósforo total neste período foram observadas sete violações ao limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA N0 357/2005 para águas doces - Classe 2 (0,1 mg/L) no  

rio Paraíba do Sul. Em relação à variação sazonal da concentração de fósforo, de maneira geral, foi 

observada a tendência de valores ligeiramente mais elevados no período seco (Quadro 7.32). 
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Figura 7.102: Valores de fósforo total e de nitrato obtidos pelo INEA no ano 2014 e 2015 em 
monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e limite de concentração de fósforo total, 
segundo Resolução CONAMA N0 357/2005. 

 

 
Fonte: INEA (2016b). Nota: PS434 – Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 – Município de Itaocara, a 
jusante do rio Pomba; PS439 – Município de São Fidélis; PS441 – Município de Campos dos Goytacazes. 
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Figura 7.103: Valores de fósforo total e de nitrato obtidos pelo INEA no ano 2016 em 
monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e limite de concentração de fósforo total, 
segundo Resolução CONAMA N0 357/2005. 

 

  

 

 
Fonte: INEA (2016b). Nota: PS434 – Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 – Município de Itaocara, a 
jusante do rio Pomba; PS439 – Município de São Fidélis; PS441 – Município de Campos dos Goytacazes. 
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Quadro 7.32: Valores médios, mínimos e máximos de fósforo total e nitrato e obtidos pelo INEA 
entre 2014 e 2015 em monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.  

LOCALIDADE 

PERÍODO SECO PERÍODO ÚMIDO 

2014 2015 2016 2014   2015   2016 

Fósforo Nitrato Fósforo Nitrato Fósforo Nitrato Fósforo Nitrato Fósforo Nitrato Fósforo Nitrato 

Rio Paraíba do Sul 

Média 0,17 0,59 0,09 0,65 0,02 0,9 0,06 0,55 0,23 1,18 0,09 0,64 

Mínimo 0,01 0,49 0,02 0,1 0,01 0,63 0,01 0,5 0,02 1,15 0,01 0,46 

Máximo 0,56 0,77 0,32 1,2 0,08 1,29 0,16 0,66 0,92 1,2 0,18 0,89 

Rio Ururaí 

Média 0,07 0,11 0,08 0,11 - - 0,06 0,07 0,03 0,11 - - 

Mínimo 0,06 0,06 0,05 0,11 - - 0,05 0,07 0,03 0,08 - - 

Máximo 0,08 0,15 0,1 0,11 - - 0,06 0,07 0,03 0,14 - - 

Fonte: INEA (2016b; 2016c); (Fósforo = Fósforo Total);  (valores em mg/L); Valores em vermelho estão acima do estabelecido 
pela Resolução CONAMA 357/2005. 

 pH 

Ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016, (Figura 7.104) foi observado uma faixa de pH no Baixo 

Paraíba do Sul de 6,9 a 7,6. Durante o monitoramento realizado em 2014 foram registrados valores 

entre 6,3 a 7,4 (Figura 7.104), podendo ser considerado um ambiente com pH neutro a ligeiramente 

ácido, sendo as águas dos rios Ururaí as que se mostraram mais ácidas (INEA, 2016c). De modo geral, 

foram obtidos valores ligeiramente mais elevados de pH (neutro) no período seco. 

No ano de 2016 os valores de pH atingiram valores de 7,8, o que não havia sido registrado nos dois 

anos anteriores (Figura 7.105). 
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Figura 7.104: Valores médios de pH obtidos pelo INEA no ano 2014 e 2015 em monitoramento 
do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.  

 

 
Fonte: INEA (2016b).Nota: PS434 – Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 – Município de Itaocara, a jusante 
do rio Pomba; PS439 – Município de São Fidélis; PS441 – Município de Campos dos Goytacazes. 
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Figura 7.105: Valores de potencial hidrogeniônico (pH) obtidos pelo INEA no ano 2016 em 
monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e limite de concentração de fósforo total, 
segundo Resolução CONAMA N0 357/2005.  

 

 
Fonte: INEA (2016b). Nota: PS434 - Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 - Município de Itaocara, a jusante 
do rio Pomba; PS439 - Município de São Fidélis; PS441 - Município de Campos dos Goytacazes. 
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Quadro 7.33: Valores médios, mínimos e máximos de pH obtidos pelo INEA entre 2014, 2015 e 
2016 em monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

LOCALIDADE 

PERÍODO SECO PERÍODO ÚMIDO 

pH 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Rio Paraíba do Sul 

Média 7.23 7.08 7.4 7.1 7.1 7.19 

Mínimo 7.1 6.9 6.7 6.7 6.9 6.8 

Máximo 7.4 7.2 8.5 7.4 7.5 7.8 

Rio Ururaí 

Média 6.6 7 - 6.55 6.8 - 

Mínimo 6.6 7 - 6.3 6.6 - 

Máximo 6.6 7 - 6.8 7 - 

Fonte: INEA (2016b; 2016c). 

 Coliformes 

Valores de Coliformes termotolerantes no ano de 2014 na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

apresentaram mais da metade das amostragens acima do limite estabelecido para águas  

Classe 2 (1000 NMP/100 mL) segundo Resolução CONAMA N0 357/2005 (56,8% fora da faixa de 

concentração de coliformes termotolerantes de 45 a 66.400 NMP/100 mL - INEA, 2014c). Nos anos 

seguintes verificou-se piora da qualidade da água no trecho considerado, pois o percentual de violações 

aumentou. No ano 2015 as concentrações de coliformes termotolerantes obtidos na região do Baixo 

Paraíba do Sul e Itabapoana oscilaram de 330 e 92.000 NMP/100 mL. Neste período 65,38% dos 

valores reportados para o parâmetro estavam acima do limite estabelecido para águas  

Classe 2 (1000 NMP/100 mL) segundo Resolução CONAMA N0 357/2005, principalmente no rio 

Paraíba do Sul (Figura 7.106). De acordo com o Relatório de Diagnóstico do Plano Integrado de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (AGEVAP/COHIDRO, 2014) a violação 

do limite estabelecido para coliformes termotolerantes é uma situação que se repete em outras sub-

bacias que integram o sistema do Paraíba do Sul e que está diretamente associada a deficiências no 

sistema de coleta e tratamento de esgotos. Já o ano de 2016, apresentou resultados similares ao ano 

de 2014 com 56% das estações acima do limite estabelecido (Figura 7.107). 

Destaca-se que ao longo dos anos 2014 - 2016 foi verificada tendência de concentrações mais 

elevadas de coliformes termotolerantes durante o período úmido (primavera e verão), possivelmente 

devido a maior incidência de chuvas na região e dessa forma, carreando efluentes domésticos nos rios 

e/ou lixiviando compostos de áreas rurais.( Quadro 7.34). 
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Quadro 7.34: Valores médios, mínimos e máximos de coliformes termotolerantes obtidos pelo 

INEA entre 2014, 2015 e 2016 em monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

Figura 7.106: Valores médios de coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA no ano 2014 e 
2015 em monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e limite estabelecido para o 
parâmetro de acordo com a Resolução CONAMA N0 357/2005. 

 

 
Fonte: INEA (2016b). Nota: PS434 - Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 - Município de Itaocara, a jusante 
do rio Pomba; PS439 - Município de São Fidélis; PS441 - Município de Campos dos Goytacazes. 
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Figura 7.107: Valores médios de coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA no ano 2016 
em monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e limite estabelecido para o 
parâmetro de acordo com a Resolução CONAMA N0 357/2005.  

 

 
Fonte: INEA (2016b). Nota: PS434 - Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 - Município de Itaocara, a jusante 
do rio Pomba; PS439 - Município de São Fidélis; PS441 - Município de Campos dos Goytacazes. 
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Quadro 7.34: Valores médios, mínimos e máximos de coliformes termotolerantes obtidos pelo 
INEA entre 2014, 2015 e 2016 em monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

LOCALIDADE CONCENTRAÇÃO 
PERÍODO SECO PERÍODO ÚMIDO 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Rio Paraíba do Sul 

Média 1029,67 2936 3.859 3355 3153,33 5033,5 

Mínimo 78 790 170 230 330 97 

Máximo 2300 4900 26.000 7000 7900 24196 

Rio Ururaí 

Média 4340 640 - 2045 1500 -

Mínimo 780 490 - 790 1300 -

Máximo 7900 790 - 3300 17000 -

Fonte: INEA (2016b; 2016c). Coliformes Termotolerantes (NMP/100 ML) Valores em vermelho estão acima do estabelecido pela
Resolução CONAMA 357/2005.

 Turbidez

Ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016, os valores para turbidez variaram de forma marcante entre

os períodos úmido e seco. No ano de 2014 os valores médios de turbidez para a região foram inferiores

aos registrados nos anos seguintes (2015 e 2016) apresentando a variação de turbidez na faixa de

1,70 a 73 UNT (Figura 7.108). No ano de 2015 a turbidez variou entre 1,20 e 862,0 UNT, com valores

médios mais elevados nas estações de monitoramento do rio Paraíba do Sul (Figura 7.108). Em

comparação ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA N0 357/2005 (100 UNT), foi verificada

apenas uma violação nas estações PS434 e PS436. No ano de 2016, as medições de turbidez

apresentaram valores abaixo dos que no ano de 2015, porém com mais violações as concentrações

estabelecidas, mas da mesma forma que os anos anteriores, os valores foram bem marcados com as

estações úmidas e secas (Figura 7.109). De maneira geral, nos anos de 2014 a 2016 foi verificada

tendência de valores mais elevados de turbidez no período úmido (Quadro 7.35).
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Figura 7.108: Valores médios de sólidos totais dissolvidos e de turbidez obtidos pelo INEA no 
ano 2014 e 2015 em monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

 

 
Fonte: INEA (2016b). Nota: PS434 – Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 - Município de Itaocara, a jusante 
do rio Pomba; PS439 - Município de São Fidélis; PS441 - Município de Campos dos Goytacazes. 
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Figura 7.109: Valores de turbidez obtidos pelo INEA no ano 2016 em monitoramento do Baixo 
Paraíba do Sul e Itabapoana.  

 

 
Fonte: INEA (2016b). Nota: PS434 – Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 - Município de Itaocara, a jusante 
do rio Pomba; PS439 - Município de São Fidélis; PS441 - Município de Campos dos Goytacazes. 

Quadro 7.35: Valores médios, mínimos e máximos de turbidez (uT) obtidos pelo INEA entre 2014 
e 2015 em monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

LOCALIDADE CONCENTRAÇÃO 
PERÍODO SECO PERÍODO ÚMIDO 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Rio Paraíba do Sul 

Média 3.97 6.01 6.8 13.77 57.78 58.86 

Mínimo 1.3 1.5 1.88 1.2 1.2 2.73 

Máximo 15 24 17.8 73 862 130 

Rio Ururaí 

Média 5 2.95 - 8.4 6.92   

Mínimo 4.8 2.3 - 7.6 2.83   

Máximo 5.2 3.6 - 9.2 11   

Valores em vermelho estão acima do estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005. 
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 Sólidos dissolvidos totais - SDT 

Já em relação à concentração de sólidos totais dissolvidos, foram observados no ano de 2015 valores 

em conformidade com o limite estabelecido pela Resolução CONAMA (500 mg/L), sendo os valores 

mínimos e máximos iguais a 30 e 132 mg/L, respectivamente. A concentração média anual mais 

elevada observada no rio Paraíba do Sul foi de 61,34mg/L. No ano anterior, a faixa de variação dos 

teores de sólidos dissolvidos na água foi de 16 a 135 mg/L (Figura 7.109 anteriormente apresentada, 

juntamente com dados de turbidez). No ano de 2015 foi verificada tendência de elevação de sólidos 

totais dissolvidos no período seco, enquanto em 2014 não foi evidenciada variação sazonal para o 

parâmetro (Quadro 7.36). No ano de 2016, a variação de sólidos totais foi de 9 a 335, sendo observado 

no mês de fevereiro no município de São Fidélis(PS439) valor registrado foi três vezes maior que a 

média de todos os pontos (Figura 7.110 e Quadro 7.36). 

Figura 7.110: Valores de Sólidos dissolvidos totais no ano de 2016 em monitoramento do 
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.  

 

 
Fonte: INEA (2016b). Nota: PS434 - Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 - Município de Itaocara, a jusante 
do rio Pomba; PS439 - Município de São Fidélis; PS441 - Município de Campos dos Goytacazes. 
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Quadro 7.36: Valores médios, mínimos e máximos de sólidos totais dissolvidos (mg/L) obtidos 
pelo INEA entre 2014 e 2015 em monitoramento do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

LOCALIDADE CONCENTRAÇÃO 
PERÍODO SECO PERÍODO ÚMIDO 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Rio Paraíba do Sul 

Média 3.97 6.01 6.8 13.77 57.78 69.79 

Mínimo 1.3 1.5 7 1.2 1.2 20 

Máximo 15 24 105 73 862 335 

Rio Ururaí 

Média 5 2.95 - 8.4 6.92   

Mínimo 4.8 2.3 - 7.6 2.83   

Máximo 5.2 3.6 - 9.2 11   

 IQANSF 

A partir da consolidação em um único valor dos resultados dos parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD), 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo Total (PT), Nitrogênio total, Potencial Hidrogeniônico 

(pH), Turbidez (T), Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), Temperatura da Água e do Ar e Coliformes 

Termotolerantes, obtidos nos monitoramentos realizados nos anos de 2014, 2015 e 2016, chega-se ao 

Índice de Qualidade de Água (IQANSF), adotado pela CETESB (2006), que serve como indicativo da 

utilização da água para abastecimento público. No Quadro 7.37 são apresentadas as categorias de 

classificação da qualidade da água por meio do IQANSF. 

Ao longo dos anos avaliados é notável a diminuição dos máximos de qualidade diminuindo. No ano de 

2014 e 2015, valores máximos chegaram à 90% (Figura 7.111). Já no ano de 2016 valores máximos 

chegaram à faixa de 70% do índice de qualidade (Figura 7.112). 

Quadro 7.37: Categorias de classificação da qualidade da água com o uso do IQANSF. 

CATEGORIA DE 
RESULTADO 

IQANSF SIGNIFICADO 

EXCELENTE (ótima) 100 ≥ IQA ≥ 91 

Águas apropriadas para tratamento convencional 
visando o abastecimento público 

BOA 90 > IQA ≥ 71 

MÉDIA (razoável) 70 > IQA ≥ 51 

RUIM 50 > IQA ≥ 26 Águas impróprias para tratamento convencional visando 
abastecimento público, sendo necessários tratamentos 
mais avançados MUITO RUIM (péssima) 25 > IQA ≥ 0 
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Figura 7.111: Valores IQA obtidos pelo INEA no ano 2015 em monitoramento do Baixo Paraíba 
do Sul e Itabapoana.  

 

 
Fonte: INEA (2016b). Nota: PS434 - Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 - Município de Itaocara, a jusante 
do rio Pomba; PS439 - Município de São Fidélis; PS441 - Município de Campos dos Goytacazes. 
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Figura 7.112: Valores de IQA obtidos pelo INEA no ano 2016 em monitoramento do Baixo 
Paraíba do Sul e Itabapoana.  

 

 
Fonte: INEA (2016b). Nota: PS434 - Município de Itaocara, a montante do rio Pomba; PS436 - Município de Itaocara, a jusante 
do rio Pomba; PS439 - Município de São Fidélis; PS441 - Município de Campos dos Goytacazes. 

b) Área de Estudo Local (AEL) 

A Área de Estudo Local (AEL) para o meio natural e socioeconômico considerou, em escala de detalhe, 

a área a ser diretamente afetada pela implantação do empreendimento. Dessa forma, foram 

amostrados diferentes pontos dos principais corpos hídricos o qual a instalação irá interceptar.  

Durante a 1ª (seco) e 2ª campanhas (chuvoso) de caracterização foram visitados 7 pontos. Durante a 

amostragem alguns parâmetros foram analisados in situ, são eles: temperatura da água, profundidade, 

salinidade, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, turbidez.  
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Após coletas, as amostras foram encaminhadas para laboratórios especializados para posterior 

análise. A lista dos parâmetros coletados tanto para água quanto para sedimento é apresentada a 

seguir nos Quadro 7.38. As amostras de água foram coletadas com auxílio de garrafa coletora. Os 

frascos sem reagentes ou estéreis foram previamente limpos e descontaminados, rinsados com água 

da própria estação no momento da amostragem.  

Quadro 7.38: Lista de parâmetros propostos para amostragem de parâmetros físico-químicos 
em águas superficiais. 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Salinidade Clorofila a 

Fosfato Nitrato (NO3-) 

Nitrogênio amoniacal Turbidez 

Solidos em Suspenção Metais (Al, As, Ba, Cd, Cu, Cr, Co, Fe, Hg, Mn, Pb, Ni, Zn) 

Coliformes Termotolerantes  

 

O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes dos mesmos, é 

um dos sete instrumentos da Política Estadual dos Recursos Hídricos do Rio de Janeiro, estabelecidos 

no Art. 5º da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, bem como da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997). Este enquadramento estabelece o 

nível de qualidade a ser alcançado ou mantido ao longo do tempo e visa assegurar às águas qualidade 

compatível com os usos prioritários a que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição 

das águas, mediante ações preventivas permanentes.O enquadramento dos rios de domínio estadual 

ainda não foi proposto para a Região Hidrográfica de abrangência do Comitê Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana, portanto estes são considerados Classe 2, exceto se as condições de qualidade atuais 

forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente, conforme o 

Art. 42º da Resolução CONAMA Nº 357/2005 (CEIVAP, 2020). 

Dentro da Área de Estudo Local (AEL) (Figura 7.113) foram estabelecidos pontos de coleta para 

monitoramento (Quadro 7.39) e caracterização dos corpos hídricos distribuídos em todos os rios, 

canais, córregos e lagoas interceptados pelo empreendimento que estão sob influencia direta da 

instalação e funcionamento do traçado do Açu Sistema Integrado de Óleo (ASIO). 

Quadro 7.39: Coordenadas dos pontos de coleta. 

# NOME PONTO LATITUDE (M) LONGITUDE (M) 

1 Rio Pitangueiras 3 7573008 275647 

2 Rio Pensamento 8 7566771 272659 

3 Rio Caxexa 10 7561722 273670 

4 Rio da Onça 11 7560465 272284 

5 Canal das Flechas 12 7560205 272166 

6 Rio Novo 13 7555484 275952 

7 Rio Iguaçu 14 7554738 275882 

Coordenadas em Datum Sirgas 2000 - Projeção UTM - Zona 24S. 
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Figura 7.113: Mapa descritivo da Área de Estudo Local (AEL) e corpos hidricos em 
intercessões. 

 
 

 Salinidade 

A salinidade nas águas superficiais dentre os pontos amostrados apresentou valores compatíveis com 

águas salobras para quase todos os pontos na campanha 1 (outubro/2019), exceto para o  

ponto 10 (Rio Caxexa) o qual apresentou salinidade menor que 5 ppm (Figura 7.114). Ao longo da 

campanha 2 (janeiro/2020) os registros de salinidade se mostraram em média de 4 ppm de salinidade, 

exceto o ponto 10 (Rio Caxexa) o qual apresentou salinidade de 3 ppm. A redução da salinidade ao 

longo da campanha 2 está certamente relacionada ao período de muitas chuvas já registradas no 

período. 

A salinidade é um dos parâmetros essenciais para caracterização da classe dos corpos hídricos. 

Históricamente os corpos hídricos avaliados não apresentavam salinidade em suas águas. Após anos 

recentes de urbanização, atividades industriais e modificações ambientais passou a ser registrado 

concentrações de salinidade na região (Burla et al., 2015). Dessa forma, para o enquadramento 

comparativo com a legislação a salinidade será considerada para a classificação dos corpos hídrico 

como salobros (Resolução CONAMA Nº 357/2005). 
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Figura 7.114: Valores de salinidade medida nos pontos amostrados. 

 

 
 

 Clorofila

A quantidade de clorofila-a pode ser utilizada como indicador da produtividade de um lago, dessa forma

a ocorrência de maior densidade de grandes quantidades de geralmente estão relacionados à presença

de algas. Da mesma forma, pode ser um forte componente para a alteração do pH da água.

Em relação à presença de clorofila nas águas superficiais amostradas, ao longo da campanha 1 foram

observados valores próximos ao limite de detecção para maioria dos pontos, com exceção do

ponto 11 que apresentou alta concentração (18 µg/L) (Figura 7.115). Ao longo da campanha 2 não 

foram detectados valores de clorofila-a nos pontos amostras.

Segundo CONAMA 357/2005, sobre as condições e padrões de qualidade das águas, os limites de

clorofila são definidos para cada classe de corpo hídrico. As águas de classe 1, águas doces, para o

parâmetro clorofila-a devem obedecer ao valor máximo de 10 μg/L; para Classe 2 deve ser até 30 μg/L,

e para Classe 3, não deve ultrapassar 60 μg/L. Considerando a classificação definida pelo CONAMA

357/2005, os pontos amostrados apresentaram características semelhantes aos corpos de classe 1,

contudo, a localidade do ponto 11 apresentou padrão semelhante aos corpos de classe 20

(Figura 7.115).
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Figura 7.115: Valores de Clorofila por ponto amostrado. 

 

 
 

 Nutrientes 

Na análise histórica da concentração de nutrientes na região, avaliada na Área de Estudo Regional 

(AER) é possível observar uma oscilação ao longo do tempo, sendo obtidas maiores concentrações de 

nutrientes nos períodos de chuva. 

Em relação às medições de nutrientes, fosfatos e compostos nitrogenados, no Rio Pitangueiras  

(ponto 3), ocorreu uma maior presença de compostos de fosfato e nitrogênio amoniacal. Já nos outros 

pontos as concentrações ficaram abaixo de 0.2 mg/L, sendo as localidades de Rio Novo (pontos 13) e 

Rio Iguaçu (Ponto 14) apresentando presença mínima, próxima do limite de detecção (Figura 7.116). 

Em relação à presença de fosfato e compostos nitrogenados, Branco (1986) cita que a presença de  

P e N nos mananciais, em concentrações superiores a 0,01 e 0,03 mg/L respectivamente, determinam 

proliferações algais, as quais causam sérios problemas à utilização desses locais. Por outro lado, 

Tundisi e Tundisi (1992 apud Beyruth, 1996), mencionam que valores entre 0,005 e 0,006 mg/L  

(= 5 e 6 µg/L de P) são limítrofes entre o estado de Mesotrofia e Eutrofia para lagos tropicais. O 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, em sua Resolução No. 20/86, define o limite de 
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0,025 mg/L de P para rios de classe 2. Dessa forma, o ponto 3, considerando a alta presença de ambos 

compostos, fosfato e nitrogênio, está propício a ocorrências de aumento da presença algal. 

Figura 7.116: Valores de Fosforo total, Fosfato, Nitrato e Nitrogênio Amoniacal amostrados 
nos pontos de coleta. 

 

 

 
 

 Turbidez e Sólidos em Suspensão 

A turbidez e sólidos em suspensão na água interferem em na sua propriedade óptica de absorção e 

reflexão da luz, e serve como um importante parâmetro das condições adequadas para a qualidade da 

água. A turbidez é causada por partículas sólidas em suspensão enquanto os sólidos suspensos 

referem-se a pequenas partículas que se mantém em suspensão em água, como um colóide. 

Ao longo da campanha 1, os pontos amostrados apresentaram valores reduzidos de material suspenso 

e de turbidez das águas superficiais (Figura 7.117). Contudo o Rio da Onça (ponto 11) apresentou 

maiores valores de sólidos em suspensão enquanto o Rio Pitangueiras (ponto 3) apresentou maior 

turbidez. Já na campanha 2, é marcante o aumento tanto da turbidez quanto da quantidade de sólidos 

em suspensão, características marcantes relacionadas a lixiviação e eventos de períodos chuvosos. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Rio 

Pitangueiras 
(22/10/2019)

Rio 

Pensamento 
(22/10/2019)

Rio Caxexa 

(23/10/2019)

Rio da Onça 

(22/10/2019)

Canal das 

Flechas 
(23/10/2019)

Rio Novo 

(24/10/2019)

Rio Iguaçu 

(24/10/2019)

m
g/

L

Fósforo Total Campanha 1

CONAMA  classe 2
L. de detecção

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Rio 

Pitangueiras 
(09/01/2020)

Rio 

Pensamento 
(09/01/2020)

Rio Caxexa 

(08/01/2020)

Rio da Onça 

(10/01/2020)

Canal das 

Flechas  
(08/01/2020)

Rio Novo  

(08/01/2020)

Rio Iguaçu 

(08/01/2020)

m
g/

L

Fósforo Total Campanha 2

CONAMA  classe 2

L. de detecção

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Rio 
Pitangueiras 

(22/10/2019)

Rio 
Pensamento 

(22/10/2019)

Rio Caxexa 
(23/10/2019)

Rio da Onça 
(22/10/2019)

Canal das 
Flechas 

(23/10/2019)

Rio Novo 
(24/10/2019)

Rio Iguaçu 
(24/10/2019)

m
g/

L 

Fosfato Campanha 1

CONAMA classe 2 Limite de detecção
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Rio 
Pitangueiras 

(09/01/2020)

Rio 
Pensamento 

(09/01/2020)

Rio Caxexa 
(08/01/2020)

Rio da Onça 
(10/01/2020)

Canal das 
Flechas  

(08/01/2020)

Rio Novo  
(08/01/2020)

Rio Iguaçu 
(08/01/2020)

m
g/

L 

Fosfato Campanha 2

CONAMA classe 2 Limite de detecção

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Rio 
Pitangueiras 

(22/10/2019)

Rio 
Pensamento 

(22/10/2019)

Rio Caxexa 
(23/10/2019)

Rio da Onça 
(22/10/2019)

Canal das 
Flechas 

(23/10/2019)

Rio Novo 
(24/10/2019)

Rio Iguaçu 
(24/10/2019)

m
g/

L

Nitrato (como N) Campanha 1

CONAMA classe 2

Limite de detecção
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Rio 
Pitangueiras 

(09/01/2020)

Rio 
Pensamento 

(09/01/2020)

Rio Caxexa 
(08/01/2020)

Rio da Onça 
(10/01/2020)

Canal das 
Flechas  

(08/01/2020)

Rio Novo  
(08/01/2020)

Rio Iguaçu 
(08/01/2020)

m
g/

L

Nitrato (como N) Campanha 2

CONAMA classe 2

L. de detecção



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

202 

Figura 7.117: Valores de Turbidez e sólidos em suspensão em água superficial. 

  

 
 

 Metais 

A presença de metais nas águas superficiais pode estar relacionada às características do solo, de 

carreamento intenso de partículas para o sistema aquático e ou mesmo por atividades industriais. Desta 

forma, o conhecimento e monitoramento auxiliam no entendimento das alterações naturais e ou de 

causas antrópicas. 

Ao longo da campanha 1, apenas os elementos alumínio (Al), ferro total (Fe), manganês (Mn) e bário 

(Ba) apresentaram concentrações detectáveis nos pontos avaliados durante a campanha de outubro 

de 2019 (Figura 7.118). Para o elemento Bário todas as concentrações detectadas estavam bem abaixo 

do limite estabelecido (CONAMA N0 357/2005 classe 2 - Bário total 0,7 mg/L). Contudo, as 

concentrações para o Ferro ficaram acima dos limites estabelecidos para águas de classe 2 pela 

Resolução CONAMA N0 357/2005, exceto para a localidade Rio Pitangueiras (ponto 3). Da mesma 

forma, o Manganês também apresentou valores acima da classificação classe 2 em todas as 

localidades amostradas.  

Ao longo da campanha 2, os elementos alumínio, fósforo total, manganêns total e zinco total 

apresentaram valores acima do recomendado pela legislação. O elemento alumínio fora do padrão foi 

encontrado apenas na localidade de Rio Pitangueiras (ponto 3), enquanto que o Zinco total somente a 

localidade de Rio Caxexa (ponto 10) apresentou valor acima da classificação esperada. Já para os 

elementos manganês todas as localidades apresentaram valores próximo ou acima dos valores de 

referencia. Enquanto que para o elemento ferro 4 localidades (Rio Pitangueiras, Rio Caxexa, Rio da 

Onça e Rio Iguaçu) apresentaram valores acima do recomendado para águas de classe 2. 

Por outro lado, todos os outros metais avaliados, ou apresentaram valores menores do que o detectável 

ou não estavam presentes (Quadro 7.40). 
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Figura 7.18: Valores de metais presentes nas águas superficiais dos pontos amostrados. 

 

 

 

 
Valores CONAMA N0 357/2005 classe 2 acima da escala apresentada: Bario total 0,7 mg/L 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Alumínio Total Cromo Total  Ferro Total Manganês Total 

m
g/

L

Metais Campanha 1

Rio Pitangueiras (09/01/2020) Rio Pensamento (09/01/2020) Rio Caxexa (08/01/2020)

Rio da Onça (10/01/2020) Canal das Flechas  (08/01/2020) Rio Novo  (08/01/2020)

Rio Iguaçu (08/01/2020)

CONAMA  classe 2

L.D.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Alumínio Total Cromo Total  Ferro Total Manganês Total 

m
g/

L

Metais Campanha 2 

Rio Pitangueiras (22/10/2019) Rio Pensamento (22/10/2019) Rio Caxexa (23/10/2019)

Rio da Onça (22/10/2019) Canal das Flechas (23/10/2019) Rio Novo (24/10/2019)

Rio Iguaçu (24/10/2019)

CONAMA  classe 2

L.D.

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0.22

Arsênio 

Total  

Bário Total Cádmio 

Total  

Chumbo 

Total  

Cobalto 

Total  

Cobre 

Total 

Mercúrio 

Total

Níquel 

Total 

Zinco Total 

m
g/

L

Metais Campanha 1

Rio Pitangueiras (22/10/2019) Rio Pensamento (22/10/2019) Rio Caxexa (23/10/2019)

Rio da Onça (22/10/2019) Canal das Flechas (23/10/2019) Rio Novo (24/10/2019)

Rio Iguaçu (24/10/2019)

CONAMA  classe 2

L.D.

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0.22

Arsênio 

Total  

Bário Total Cádmio 

Total  

Chumbo 

Total  

Cobalto 

Total  

Cobre 

Total 

Mercúrio 

Total

Níquel 

Total 

Zinco Total 

m
g/

L

Metais Campanha 2

Rio Pitangueiras (09/01/2020) Rio Pensamento (09/01/2020) Rio Caxexa (08/01/2020)

Rio da Onça (10/01/2020) Canal das Flechas  (08/01/2020) Rio Novo  (08/01/2020)

Rio Iguaçu (08/01/2020)

CONAMA  classe 2

L.D.



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

204 

Quadro 7.40: Valores de metais por ponto de coleta amostrado. Valores em vermelho estão 
acima do valore de referência estabelecido em norma para classes de água II. 

PARÂMETROS 
PONTO 

3 
PONTO 

8 
PONTO 

10 
PONTO 

11 
PONTO 

12 
PONTO 

13 
PONTO 

14 

Alumínio Total 
mg/L 

0,345 0,035 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Arsênio Total mg/L  < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Bário Total mg/L  0,1371 0,0441 0,035 0,0396 0,0432 0,0304 0,0274 

Cádmio Total mg/L  < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

Chumbo Total mg/L  < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,0015 

Cobalto Total mg/L  < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

Cobre Total mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cromo Total mg/L  < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

Ferro Total mg/L 0,794 0,315 1,236 0,683 0,449 0,358 1,049 

Manganês Total 
mg/L  

0,833 0,178 0,277 0,265 0,132 0,108 0,278 

Mercúrio Total 
mg/L  

< 
0,00009 

< 
0,00009 

< 0,00009 < 0,00009 < 0,00009 < 0,00009 < 0,00009 

Níquel Total mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Zinco Total mg/L  < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 

No Quadro 7.41, é possível observar os valores de referência de metais para os diferentes tipos de 

enquadramento de corpo hídrico. 

Quadro 7.41: Valores de referência para equandramento dos corpos hídricos pela Resolução 
CONAMA N0 357/2005. 

SUBSTÂNCIA CLASSE 1 E 2 CLASSE 3 

Bário 1,0 mg/l Ba 1,0 mg/l Ba 

Cádmio 0,001 mg/l Cd 0,01 mg/l Cd 

Chumbo 0,03 mg/l Pb 0,05 mg/l Pb 

Cobalto 0,2 mg/l Co 0,2 mg/l Co 

Cobre 0,02 mg/l Cu 0,5 mg/l Cu 

Cromo Trivalente 0,5 mg/l Cr 0,5 mg/l Cr 

Ferro solúvel 0,3 mg/l Fe 5,0 mg/l Fe 

Manganês 0,1 mg/l Mn 0,5 mg/l Mn 

Mercúrio 0,0002 mg/l Hg 0,002 mg/l Hg 

Níquel 0,025 mg/l Ni 0,5 mg/l Cu 

Zinco 0,18 mg/l Zn - 

 Coliformes 

No levantamento realizando da Área de Estudo Regional (AER), na sessão anterior deste documento, 

foram apresentados os dados e caracterização da região do Baixo Paraíba do Sul, no qual as 

concentrações de coliformes termotolerantes apresentaram valores variáveis tanto entre os pontos 

quanto ao longo do tempo, geralmente apresentando valores maiores nos períodos de estações com 
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maior registro pluviométrico. Dessa forma é de se esperar que valores de coliformes sejam variáveis 

entre os pontos de amostragem. 

Neste contexto, os pontos amostrados tanto na campanha 1 quanto na campanha 2 apresentaram 

valores bem abaixo do limite classificatório excelente (< 250/100 mL), descrito na Quadro 7.42. Exceto 

a localidade do Rio Pitangueiras (Ponto 3), o qual apresentou presença de coliformes acima de  

500 NMP/100 mL durante a campanha 1 (outubro/2019) enquadrando na faixa de satisfatória  

(Figura 7.119). 

Figura 7.119: Valores de Coliformes termotolerantes nos pontos amostrados. 
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7.4.5.2 Qualidade do Sedimento 

a) Área de Estudo Regional (AER) 

No intuito de caracterizar a qualidade do sedimento na área de estudo regional do empreendimento 

foram utilizados dados constantes dos seguintes estudos: LLX/ECOLOGUS, 2011), MPX/CRA (2010), 

OSX/CRA (2010), e ainda, no tocante a concentração de Hg o estudo de ARAUJO e colaboradores 

(2015) e GNA/ MOTT MACDONALD, /(2019). 

 Granulometria 

Na Figura 7.120 são apresentados os resultados das análises granulométricas realizadas em amostras 

de sedimentos coletadas em novembro de 2010 por LLX/ECOLOGUS (2011). De modo geral, a 

distribuição de tamanho dos grãos foi homogênea para toda a área de estudo, com predomínio da 

fração arenosa. A lagoa do Taí foi a que apresentou a maior proporção de areia, enquanto a Salgada 

exibiu o teor mais elevado de silte. Estes resultados são corroborados por outros estudos de 

caracterização granulométrica conduzidos na região (OSX/CRA, 2010; INEA/ECOLOGUS, 2010 apud 

LLX/ECOLOGUS, 2011) como pode ser visualizado na Figura 7.121. A partir da consolidação destes 

estudos, observa-se que dentre os ambientes lacustres, as maiores proporções relativas de areia foram 

observadas nas lagoas do Taí, Iquipari e do Veiga (MPX/CRA, 2010), enquanto a lagoa Salgada 

apresentou perfil mais heterogêneo, com mistura de sedimentos finos (silte e argila) e grossos (areias) 

(MPX/CRA, 2010; OSX/CRA, 2010). De maneira geral a fração arenosa foi a predominante em toda a 

região estudada. 

Figura 7.120: Granulometria das amostras de sedimento coletadas em novembro de 2010 por 
LLX/ECOLOGUS (2011) em lagoas, localizadas na AER do SPOT. 

 
Fonte: GNA/ MOTT MACDONALD (2019). 
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Figura 7.121: Granulometria dos sedimentos do Rio Doce e das lagoas, localizados na AER 
do SPOT. 

 
Fonte: LLX/ECOLOGUS (2011). 

Legenda: IQP= L. Iquipari, VGI, VGII e VGII – L. do Veiga, SGD – L. Salgada, DC- Rio Doce, T- L. do Taí e  Aç- L. do Açu. 

Na Figura 7.121 7.122 são apresentados os resultados das análises granulométricas realizadas em 

amostras de sedimentos coletadas em novembro de 2010 por LLX/ECOLOGUS (2011). De modo geral, 

a distribuição de tamanho dos grãos foi homogênea para toda a área de estudos, com predomínio da 

fração arenosa. No entanto, como pode ser evidenciado na Figura 7.123 7.123 os canais Tocos, 

Cambaíba, São Bento e Cacomanga apresentaram maiores proporções de sedimentos silte-argilosos 

(INEA/ECOLOGUS, 2010). 

A partir dos resultados verifica-se, ainda, que os canais da região possuem percentuais mais elevados 

das classes seixos e grânulos, silte e argila do que as lagoas costeiras diagnosticadas na Area de 

Estudo Regional do empreendimento. 

Os resultados obtidos em outubro de 2016 por GNA/ MOTT MACDONALD (2019). corroboram a análise 

de predomínio da fração arenosa nos corpos hídricos da Area de Estudo Regional do empreendimento 

(Figura 7.124), sendo obtidos percentuais de areia entre 81,7 e 99,4 %. Nesta campanha, o maior 

percentual de sedimentos finos (silte e argila) foi observado no canal Quitingute (18,31%). 
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Figura 7.122: Granulometria das amostras de sedimento coletadas em novembro de 2010 por 
LLX/ECOLOGUS (2011) em canais localizados na AER do SPOT. 

 

Figura 7.123: Granulometria dos sedimentos dos canais e lagoas da AER do SPOT.  

 
Fonte: LLX/ECOLOGUS (2011). 

Legenda: CCMG - canal Cacomanga, SBI e SBII - canal São bento, Tc - canal Tocos, CBB - canal Cambaíba, CQR - canal 
Coqueiros e CM - canal Campos-Macaé. 
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Figura 7.124: Granulometria das amostras de sedimento coletadas em outubro de 2016 para 
caracterização dos canais localizados na AER do SPOT. 

 
Fonte: GNA/MOTT MACDONALD (2019) 

 Carbono Orgânico Total (COT) e Nutrientes 

A partir dos resultados utilizados como base para o presente diagnóstico, observa-se que o teor de 

COT na AER oscila entre 0,11 e 3,39 mg/kg (0,0011% a 0,033%). De modo geral, o COT tem valores 

mais elevados na lagoa Salgada. Todas as amostras analisadas apresentaram teores de carbono 

orgânico em conformidade com o valor orientador estabelecido na Resolução CONAMA N0 454/2012 

(Figura 7.125 7.125). 

Figura 7.125: Concentrações médias de COT nos sedimentos do Rio Doce e das lagoas, 
localizados na AER do SPOT. 

 
Fonte: GNA/MOTT MACDONALD (2019) 
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Para o nitrogênio Kjeldahl e fósforo total também foram obtidos valores abaixo do limite estabelecido 

na Resolução supramencionada (Figura 7.1267.126). A lagoa Salgada foi a que exibiu níveis mais 

elevados para os dois nutrientes, o que possivelmente pode estar associado à influência da ocupação 

humana do seu entorno. 

Figura 7.126: Concentrações médias de fósforo total (Ptotal) e nitrogênio kjeldah nos 
sedimentos do Rio Doce e das lagoas, localizados na AER do SPOT. 

 
Fonte: GNA/MOTT MACDONALD (2019) 

A partir dos resultados dos estudos usados como base para o presente diagnóstico, observa-se que o

canal Campos-Macaé apresenta o valor mais elevado de COT. Em todos os canais avaliados as

concentrações de carbono orgânico estiveram em conformidade com o valor orientador estabelecido

na Resolução CONAMA N0 454/2012 (Figura 7.127).

Para o nitrogênio Kjeldahl e fósforo total também foram obtidos valores abaixo do limite estabelecido

na Resolução supramencionada (Figura 7.127). Os níveis médios de fósforo total encontrados foram

mais elevados nos canais do que nas lagoas avaliadas, indicando a influência da ocupação humana e

do descarte de efluentes sanitários para acumulação de nutrientes no sedimento, principalmente no

caso dos Canais Tocos (1743 mg/kg) e Campos-Macaé (1135 mg/kg), que também apresentaram

valores elevados de nitrogênio Kjeldahl (602 mg/kg e 2702 mg/kg, respectivamente).



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

211 

Figura 7.127: Concentrações médias de COT nos sedimentos de canais localizados na área 
de estudo do SPOT. 

 
Fonte: GNA/MOTT MACDONALD (2019) 

Figura 7.128: Concentrações médias de fósforo total (P total) e nitrogênio Kjeldahl nos 
sedimentos de canais localizados na AER do SPOT. 

 
Fonte: GNA/MOTT MACDONALD (2019) 

 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) e Bifenilas Policloradas (PCBs) 

De acordo com os resultados, a lagoa do Taí foi a que exibiu a maior concentração de HPAs  

(17,4 mg/kg), enquanto a do Açu a menor concentração (1,1 mg/kg) (Figura 7.129). Para PCBs, nas 

quatro lagoas avaliadas (Açu, Grussaí, Salgada e Taí) foram encontrados valores inferiores ao limite 

de detecção do método analítico aplicado. 
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Figura 7.129: Concentrações médias de HPAs nos sedimentos das lagoas localizados na AER 
do SPOT. 

 
Fonte: GNA/MOTT MACDONALD (2019) 

De acordo com os resultados, os canais apresentaram teores de HPAs entre < 20,3 e 120,8 mg/kg e 

de PCBs entre < LD e < 11,3 mg/Kg, indicando que os canais possuem níveis mais elevados de 

contaminação que as lagoas diagnosticadas na AII. 

A partir da Figura 7.130, verifica-se que os teores mais elevados de HPAs são os reportados para os 

canais Cacomanga e São Bento. No caso do somatório dos PCBs, além dos dois canais anteriormente 

citados, destaca-se ainda o canal de Tocos, com concentração < 11,3 mg/kg. No entanto, deve ser 

ressaltado que em nenhum dos pontos de amostragem foram excedidos os limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA N0 454/2012 para os dois parâmetros analisados. 

Figura 7.130: Concentrações médias de HPAs nos sedimentos de canais localizados na AER 
do SPOT. 

 
Fonte: GNA/MOTT MACDONALD (2019) 
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 Metais 

São encontrados nas lagoas da região teores de arsênio entre <LD a 67 mg/kg. Nas lagoas de Grussaí 

e Iquipari, onde é evidenciada a mistura de água doce e salobra, foram observadas violações aos 

valores de referência ISQG e PEL estabelecidos pelo CCME (2002) para águas doces e salobras. Para 

os demais metais analisados, Cd (< LD a 0,6 mg/kg), Pb (< LD a 3,58 mg/kg), Cu(< LD a 3,0 mg/kg), 

Cr (< LD a 3,71 mg/kg), Hg (< LD a 0,158 mg/kg), Ni (< LD a 0,9 mg/kg) e Zn (1 a 142 mg/kg) não foram 

obtidas violações aos limites estabelecidos para proteção das formas de vida aquática. 

De modo geral, os resultados das análises de metais (com exceção de As, Cd e Zn) obtidos por 

GNA/MOTT MACDONALD (2019) indicam a presença de concentrações mais elevadas nos canais em 

detrimento das lagoas, o que, possivelmente, está associado à maior disponibilidade de sedimentos 

finos nos canais, que possuem uma grande superfície específica para adsorver os metais. Além disso, 

os níveis elevados de metais nos canais podem estar associados à proximidade das fontes de 

contaminação e ocupação humana em suas margens. 

O limite estabelecido pelo ISGQ foi ultrapassado para cobre no canal de Tocos e cromo nos canais 

Cacomanga, Tocos, São Bento e Campos-Macaé (Figura 7.131). O mercúrio apresentou violações do 

PEL no canal Tocos e do ISGQ no canal Cambaíba (Figura 7.131). Para o chumbo os níveis de 

concentração observados foram inferiores aos estabelecidos pelos valores orientadores de qualidade 

do ambiente, destacando-se como pontos de teor elevado do metal os canais Cacomanga e  

Campos-Macaé (Figura 7.132). O níquel, por sua vez, apresentou teores mais elevados de 

concentração nos sedimentos dos canais Tocos e Cacomanga, enquanto para o Zn foi observada 

violação do ISGQ na lagoa de Iquipari (Figura 7.133). 
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Figura 7.131: Concentrações médias de cobre e cromo nos sedimentos de canais e lagoas 
localizados na área de estudo do SPOT. 

 
Fonte: GNA/MOTT MACDONALD (2019) 
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Figura 7.132: Concentrações médias de mercúrio e chumbo nos sedimentos de canais e 
lagoas localizados na área de estudo do SPOT. 

 
Fonte: GNA/MOTT MACDONALD (2019) 
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Figura 7.133: Concentrações médias de níquel e zinco nos sedimentos de canais e lagoas 
localizados na área de estudo do SPOT. 

 
Fonte: GNA/MOTT MACDONALD (2019) 

Por fim, com base nos resultados obtidos é apresentada no Quadro 7.43 a síntese da qualidade 
ambiental dos corpos hídricos da área de estudo do SPOT. 
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Quadro 7.43: Síntese da qualidade ambiental dos sedimentos de canais, lagoas e rios localizados na AER do SPOT. 

LOCALIDADE SITUAÇÃO 
C

a
n

a
l 

Canal Coqueiros 
Baixas concentrações de nutrientes, metais e HPAs. Todos os parâmetros de qualidade do sedimento analisados 
atenderam aos limites estabelecidos pelos valores orientados de qualidade ambiental. 

Canal Cacomonga 
Indícios de contaminação antrópica por metais (elevados teores de Cr, Hg e Ni), valores elevados para COT, nitrogênio 
kjeldahl e HPAs. 

Canal de São Bento 
Baixos teores de nutrientes e indícios de contaminação antrópica (teores de Cr acima do ISGQ e concentrações elevadas 
de As, Cd, Cu, Hg e Pb). 

Canal Campos - Macaé 
Indícios de aporte de efluentes urbanos (elevadas concentrações de COT e nitrogênio kjeldahl) e industriais (níveis de 
contaminação elevados para cromo e chumbo). 

Canal de Tocos 
Apresentou a pior qualidade ambiental dentre os corpos hídricos da região, com níveis elevados de metais (limites acima 
do ISGQ para Cu e Cr e do PEL para Hg, além de elevados níveis de Ni, Pb e Zn). Apresenta indícios de contaminação 
por efluentes domésticos e urbanos (elevadas concentrações de fósforo total). 

Canal Cambaíba Boa qualidade ambiental, com baixos teores de metais, poluentes orgânicos e de nutrientes. 

L
a

g
o

a
 Lagoa do Taí Boa qualidade ambiental, com baixos teores de metais, poluentes orgânicos e de nutrientes. 

Lagoa Iquipari Indícios de impacto antrópico (teor de Zn acima do ISGQ) e baixos teores de nutrientes.   

Lagoa do Veiga Boa qualidade ambiental, com baixos teores de metais e de nutrientes. 

R
io

s
 

Rio Paraíba do Sul (baixo curso) Indício de contaminação antrópica. Sedimentos apresentam elevadas concentrações de mercúrio. 
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b) Área de Estudo Local (AEL)

Como proposta de caracterização da Área de Estudo Local (AEL) foram realizadas amostragem de

sedimentos com amostrado do tipo Van Veen, com alíquotas para as análises de compostos orgânicos

e metais e granulometria.

 Granulometria

A caracterização dos sedimentos nos pontos amostrados durante a campanha relizada pela

Mott MaCdonald em outubro de 2019 demonstra que a areia (49%) é o componente mais relevante na

composição do sedimento dos pontos amostrados. Tendo silte (30%) e argila (21%) como componentes

complementares (Figura 7.134 e 7.135). Tal composição pode ser esperada especialmente de um 

ambiente de origem costeira.

Ao avaliar o detalhamento da composição do sedimento, cada localidade apresentou características

distintas de composição sendo a localidade de Rio Novo (ponto 13) e a localidade de Rio Iguaçu

(ponto 14) mais semelhantes entre si.

Dentre os pontos amostrados, a localidade de Rio Caxexa (pontos 3) e a localidade de Rio da Onça

(ponto 11) foram os únicos que apresentaram um percentual de silte e argila maiores que o de areia,

caracterizando estes locais com maior sedimentação e ou menor movimentação, ou seja, com

característica mais lêntica.

A relação percentual geral de composição dos sedimentos coletados sofreu uma grande alteração

em relação ao percentual de argila e silte (Figura 7.136). Na campanha 2 o predomínio da

composição de areia (94%) enquanto que silte e argila compunham 51% na campanha 1. É muito

provavel que tenha ocorrido uma coleta em áreas proprícias a efeito de lixiviação ou os pontos exatos

não foram mantidos por algum motivo.
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Figura 7.134: Percentual geral granulométrico dos pontos amostrados - Campanhas 1 e 2. 
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Figura 7.135: Percentual específico granulométrico dos pontos amostrados - Campanhas 1 e 2. 
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Figura 7.136: Detalhamento da granulometria dos pontos amostrados - Campanhas 1 e 2. 
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 Metais no sedimento 

A relação percentual geral de composição dos sedimentos coletados sofreu uma grande alteração em 

relação ao percentual de argila e silte. Na campanha 2 o predomínio da composição de areia (94%) 

enquanto que silte e argila compunham 51% na campanha 1. É muito provavel que tenha ocorrido uma 

coleta em áreas proprícias a efeito de lixiviação ou os pontos exatos não foram mantidos por algum 

motivo. 

A caracterização de metais no sedimento ao longo das duas campanhas amostradas (outubro/2019 e 

Jan/2020) apresentarou resultado similar ao longo do tempo com poucas alterações nas concentrações 

de alguns metais (Figuras 7.137, 7.138 e 7.139). As poucas variações na concentração de metais no 

sedimento nas amostragens das campanhas estão a de localidade  

O Rio da Onça e Canal das Flexas apresentaram variações nas concentrações de ferro total e 

manganês total. As concentrações de ferro total na localidade amostrada no Rio da Onça, foram bem 

superiores (de 3 a 4 vezes superior) às registradas nas outras localidades amostradas. Contudo entre 

uma campanha e outra ocorreu 40% de redução da concentração de ferro total nesta localidade  

(Figura 7.139 - Aluminio e ferro total). Outro metal que apresentou variação no sedimento foi o 

manganês total que apresentou aumento entre a campanha 1 e 2 na localidade de Rio da Onça, e 

diminuição da concentração no Canal das Flechas (Figura 7.139 - Bário, Manganêz e Zinco Total). 

Figura 7.137: Concentrações de metais (Ar, Cd, Pb, Co, Cr, Hg, Ni) dos pontos amostrados. 
Gráficos apresentados e agrupados por similaridade de escala - Campanha 1 e 2. 
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Figura 7.138: Concentrações de metais (Al, Fe) dos pontos amostrados. Gráficos 
apresentados e agrupados por similaridade de escala – Campanha 1 e 2. 
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Figura 7.139: Concentrações de metais (Ba, Mn, Zn) dos pontos amostrados. Gráficos 
apresentados e agrupados por similaridade de escala – Campanhas 1 e 2. 

 

 
 

7.4.5.3 Considerações Finais 

Em relação à Área de Estudo Regional (AER) podemos verificar que os corpos hídricos já apresentam 

características de eutrofização, lixiviação e diminuição da qualidade ambiental de forma a ficar explicita 

nos parâmetros levantados. Sendo a qualidade de água fortemente impactada pelos períodos de chuva 

e/ou drenagem. 

Em relação à Área de Estudo Local (AEL) podemos verificar que os pontos amostrados apresentaram 

características distintas entre si. O ponto 11 (Rio da onça) apesar de ter apresentado alto valor de 

clorofila, não apresentou grande ocorrência de clorofitas, mas estava mais representada por 

bacillariophita enquanto que o ponto 13 (Rio Novo) apresentou maior concentração de fitoplâncton 

representado por cianobactérias. Os grupos considerados tolerantes à contaminação, e, por isso, 

concebidos como indicadores de má qualidade ambiental, foram frequentemente registrados ao longo 

desse trecho estudado. 

Apesar da baixa demanda bioquímica de oxigênio (DBO) os valores de oxigênio dissolvido também se 

mostraram restritivos, quando as medições ao longo dos anos registraram valores abaixo de 10% de 

saturação gerando assim um ambiente limitante para peixes e outros organismos da biota aquática. 
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Ficou mais do que notável que os parâmetros de nutrientes (Fosfatos e nitratos) estão variando 

correlacionados com o tempo das estações, provavelmente relacionado ao período de chuvas e secas. 

Contudo podem estar também relacionados com indícios de lixiviação e aumento de áreas abertas, 

visto que os valores mínimos estão aumentando ao passar dos anos. Da mesma forma, os valores de 

ph variaram com as estações de chuva ao longo dos anos. 

Nas amostragens para caracterização da Área de Estudo Local ocorreu uma relação inesperada na 

qual o ponto 3 (Rio Pitangueiras) amostrado apresentou alta concentração de nutrientes e baixa 

concentração de clorofila, enquanto que o ponto 11 (Rio da Onça) amostrado, apresentou alta 

concentração de clorofila e baixa concentração de nutrientes. 

A salinidade encontrada nos corpos hídricos amostrados é uma indicação de alerta para as agencias 

de gestão, uma vez que os usos desses corpos hídricos se tornam limitadas especialmente para a 

irrigação agrícola. 

De forma geral, o impacto do período chuvoso na qualidade das águas ao longo de toda a bacia 

hidrográfica altera de forma considerável seus padrões de qualidade de forma a diminuir a qualidade 

dos corpos hídricos avaliados. Sendo essa queda de qualidade, corroborada pelos cálculos de índices 

de qualidade da água desenvolvido pela National Sanitation Fondation (IQANSF) apresentando valores 

mais baixos de qualidade para os períodos chuvosos enquadrando os corpos hídricos na qualidade 

média para ruim. 
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7.4.6 Recursos Minerais 

Segundo o Relatório Anual da Produção Mineral Brasileira (PMB) do Instituto Brasileiro de Mineração 

(IBRAM)1, o Brasil possui reservas consideráveis de substâncias minerais, sendo o ferro o principal 

item exportado no ano de 2018. Ainda segundo este relatório a produção minerária total do país 

apresentou aumento de 6,25% em relação ao ano de 2017. De acordo com estes dados, foi possível 

observar que os volumes de produção das empresas minerais se mantiveram estáveis em sua maioria, 

porém, esse desempenho se deu devido à variação positiva do preço internacional das principais 

commodities (ANM,2018).  

Segundo o Departamento de Recursos Minerais do estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), o estado 

caracteriza-se pela disponibilidade de recursos minerais não-metálicos, especialmente material para 

construção civil e água mineral. Há ainda destaque em relação às grandes reservas de óleo e gás 

natural da Bacia de Campos, responsável pela maior produção de petróleo do país. No que diz respeito 

aos recursos minerais metálicos, destacam-se as areias portadoras de rutilo, ilmenita e zirconita  

(DRM-RJ, 2019)2.  

No ano de 2014 a extração de areia para construção representava aproximadamente 90% dos valores 

declarados para os bens minerais não metálicos (DRM-RJ,2014), esses materiais estavam 

relacionados a demanda por agregados para a construção civil. Ressalta-se que o serviço Geológico 

do Rio de Janeiro - DRM-RJ, disponibiliza apenas o Panorama Mineral para o ano de 20143. 

A região do empreendimento é tradicional na extração de areia e argila para uso na construção civil e 

para fabricação de cerâmica vermelha na forma de tijolos e telhas, respectivamente. Essas extrações 

ocorrem basicamente nas planícies aluviais dos rios Paraíba do Sul e Ururaí, em minerações de 

pequeno porte que lavram em cava a céu aberto em bancada única (GNA/HABTEC MOTT 

MACDONALD, 2017). 

Também ocorrem na região minerações de rochas, ornamental e de revestimento, que exploram os 

granitoides e gnaisses do Complexo Paraíba do Sul, nas áreas de morros isolados nas proximidades 

da lagoa de Cima (GNA/HABTEC MOTT MACDONALD, 2017). 

Para levantamento dos processos minerários nas Áreas de Estudo Regional e Local do 

empreendimento foi realizada pesquisa no banco de dados do SIGMINE4 do Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM), em agosto de 2019. 

Foram identificados um total de 431 processos minerários ativos referentes a AER, sendo  

238 processos na AEL e 18 processos no perímetro da Faixa de servidão. Os respectivos percentuais, 

por fase de processo, são apresentados nas Figuras 7.140 e 7.141, a AER e AEL, respectivamente. 

 

  

 
1 Agência Nacional de Mineração-ANM, 2018. Relatório Anual de Atividades – julho de 2018-junho de 2019. Instituto Brasileiro 
de Mineração – IBRAM. Disponível em: <http://portaldamineracao.com.br/ibram/wp-content/uploads/2019/07/relatorio-anaul-
2018-2019.pdf>. Acesso em: 25 de setembro de 2019. 
2 DRM-RJ, 2019. Recursos Minerais do estado do Rio de Janeiro. Disponível em <http://www.drm.rj.gov.br/index.php/areas-de-
atuacao/44-pedagogico/99-pedagogicorecurso>. Acesso em: 25 de setembro de 2019. 
3 DRM-RJ, 2014. Panorama Mineral do estado do Rio de Janeiro 2014. Disponível em: 
<file:///C:/Users/LOP73613/Downloads/panorama_mineral%202014_versao_final%20(2).pdf>. Acesso em: 25 de setembro de 
2019. 
4 SIGMINE. Disponível em: <http://www.anm.gov.br/assuntos/ao-minerador/sigmine>. Acesso em: 01 de agosto de 2019. 

http://portaldamineracao.com.br/ibram/wp-content/uploads/2019/07/relatorio-anaul-2018-2019.pdf
http://portaldamineracao.com.br/ibram/wp-content/uploads/2019/07/relatorio-anaul-2018-2019.pdf
http://www.drm.rj.gov.br/index.php/areas-de-atuacao/44-pedagogico/99-pedagogicorecurso
http://www.drm.rj.gov.br/index.php/areas-de-atuacao/44-pedagogico/99-pedagogicorecurso
file:///C:/Users/LOP73613/Downloads/panorama_mineral%202014_versao_final%20(2).pdf
http://www.anm.gov.br/assuntos/ao-minerador/sigmine
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Figura 7.140: Percentual, por fase, dos processos na AER. 

 
 

Figura 7.141: Percentual, por fase, dos processos na AEL. 

 
 

Os Quadros 7.44, 7.45 e 7.46 apresentam o quantitativo de processos minerários presentes na AER, 

AEL. Os Mapas 7.12 e 7.13 ilustra os processos minerários identificados AER e AEL, respectivamente. 
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Quadro 7.44: Processos minerários existentes na AER*. 

SUBSTÂNCIA 
MINERAL 

USO 

Cerâmica 
vermelha 

Construção 
civil 

Industrial 
Insumo 
agrícola 

Revestimento 
Não 

informado 

Areia - 112 01 - - 08 

Argila 248 03 06 - - 01 

Argilito 01 - - - - - 

Granito - - - - 01 - 

Ilmenita - - 16 - - - 

Minério de Ouro - - 19 - - - 

Saibro - 02 - - - - 

Turfa - - - 12 - - 

* 01 processo foi identificado como dado não cadastrado, apresentando uma área de aproximadamente 20,63 ha. 

Quadro 7.45: Processos minerários existentes na AEL. 

SUBSTÂNCIA 
MINERAL 

USO 

Cerâmica 
vermelha 

Construção 
civil 

Industrial 
Insumo 
agrícola 

Revestimento 
Não 

informado 

Areia - 33 01 - - - 

Argila 170 03 01 - - 01 

Argilito 01 - - - - - 

Ilmenita - - 13 - - - 

Minério de Ouro - - 08 - - - 

Turfa - - - 07 - - 

 

Quadro 7.46: Processos minerários existentes na Faixa de servidão. 

SUBSTÂNCIA 
MINERAL 

USO 

Cerâmica 
vermelha 

Construção 
civil 

Industrial 
Insumo 
agrícola 

Revestimento 
Não 

informado 

Areia - 05 01 - - - 

Argila 06 01 - - - - 

Ilmenita - - 02 - - - 

Minério de Ouro - - 02 - - - 

Turfa - - - 01 - - 

 

O Quadro 7.47 relaciona todos os processos minerários levantados regionalmente, especificando quais 

processos são cortados pela AID e ADA, incluindo os processos minerários na AII no entorno próximo 

da AID. 
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Quadro 7.47: Processos minerários existentes na AER, AEL e Faixa de servidão. 

PROCESSO ÁREA (HA) FASE TITULAR SUBSTÂNCIA/USO 
LOCALIZAÇÃO NAS 

ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

890770/1998 15 Licenciamento Granja Corrientes Areal Eireli Me Areia AER 

890180/1999 7.3 Licenciamento Areal Grão de Areia de Campos Ltda. Areia AER 

890214/1999 50 Requerimento de lavra Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890318/1999 49.9 Requerimento de lavra Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890519/2001 50 Requerimento de lavra Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890521/2001 49.95 Autorização de pesquisa Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890522/2001 32.42 Requerimento de lavra Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890523/2001 40.66 Requerimento de lavra Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890366/2002 49.99 Requerimento de lavra A. A. Ribeiro Comércio de Areia Areia AER 

890481/2002 997.16 Autorização de pesquisa Indústrias Nucleares do Brasil S. A. Ilmenita AER 

890584/2004 49.94 Concessão de lavra Robaina Distribuidora de Areia Ltda. Areia AER 

890164/2005 23.79 Licenciamento A. A. Ribeiro Comércio de Areia Areia AER 

890304/2005 29.52 Autorização de pesquisa Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890428/2005 10 Licenciamento Liz do Brasil Argamassas e Colantes Ltda Areia AEL 

890477/2005 10.9 Licenciamento Cerâmica Santo Amaro Ltda. Argila AEL 

890252/2006 994.39 Autorização de pesquisa 
Tracomal Terraplenagem e Construções 
Machado Ltda. 

Argila AER 

890330/2006 8.92 Licenciamento J F Gonçalves & Gonçalves Ltda. Argila AEL 

890374/2006 1999.17 Autorização de pesquisa 
Tracomal Terraplenagem e Construções 
Machado Ltda. 

Minério de ouro 
AEL e Faixa de 

servidão 

890384/2006 10.82 Licenciamento Indústria Cerâmica Primeira Ltda Argila AER 

890405/2006 50 Licenciamento A. A. Ribeiro Comércio de Areia Areia AER 

890551/2006 3.54 Autorização de pesquisa Areal Rui Barbosa Ltda Areia AER 
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PROCESSO ÁREA (HA) FASE TITULAR SUBSTÂNCIA/USO 
LOCALIZAÇÃO NAS 

ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

890561/2006 10 Licenciamento Hebrufi Mineração Ltda. Areia AER 

890635/2006 21.53 Autorização de pesquisa Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890021/2007 23.89 Licenciamento Cerâmica Olivier Cruz Indústria e Comércio Ltda Argila AER 

890101/2007 2.6 Licenciamento Cerâmica Irmãos Cardoso Ltda Me Argila AEL 

890187/2007 0.91 Licenciamento D. A Gama & Cia Ltda Me Argila AEL 

890228/2007 13.5 Licenciamento Cerâmica Nossa Senhora do Carmo Ltda Me Argila AEL 

890259/2007 24.97 Licenciamento Cerâmica Tabatinga Ltda Argila AEL 

890304/2007 1 Licenciamento Santander Industria de Ceramica Ltda Argila AER 

890388/2007 8.05 Licenciamento Cerâmica Olhos D'água Ltda Me Argila AEL 

890405/2007 49.98 Licenciamento Construtora Avenida Ltda Areia AEL 

890433/2007 10 Licenciamento R. P. Pessanha Ceramica Argila AER 

890445/2007 14.6 Licenciamento Ceramica Abud Wagner Ltda Argila AEL 

890468/2007 1415.3 Autorização de pesquisa 
Tracomal Terraplenagem e Construções 
Machado Ltda. 

Minério de ouro AER 

890469/2007 1816.27 Autorização de pesquisa 
Tracomal Terraplenagem e Construções 
Machado Ltda. 

Minério de ouro AEL 

890470/2007 1943.66 Autorização de pesquisa 
Tracomal Terraplenagem e Construções 
Machado Ltda. 

Minério de ouro AER 

890500/2007 11.5 Licenciamento Agro Industrial Duasannas Ltda Me Argila AEL 

890501/2007 4.63 Licenciamento Cerâmica Nossa Senhora do Carmo Ltda Me Argila AEL 

890548/2007 1.77 Licenciamento Indústria de Cerâmica Gama e Silva Ltda Me Argila AEL 

890110/2008 37.94 Licenciamento Robaina Distribuidora de Areia Ltda. Areia AER 

890116/2008 13.1 Licenciamento Cerâmica Coqueiros De Campos Ltda.- Me Argila AEL 

890185/2008 3 Licenciamento Cerâmica Marlunil Ltda Me Argila AEL 

890275/2008 49.75 Requerimento de pesquisa Hebrufi Mineração Ltda. Areia AER 
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PROCESSO ÁREA (HA) FASE TITULAR SUBSTÂNCIA/USO 
LOCALIZAÇÃO NAS 

ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

890433/2008 18.85 Licenciamento S. D. S. Mercantil Industrial Ltda Argila AEL 

890349/2008 43.19 Autorização de pesquisa A. DE OLIVEIRA SANTOS Areia AER 

890533/2006 3.9 Licenciamento F. P. R Indústria Cerâmica Ltda Me Argila AEL 

890625/2008 45.85 Autorização de pesquisa Atafona Pontal Serviços e Construções Ltda Areia AER 

890516/2008 1767.26 Autorização de pesquisa Robaina Distribuidora de Areia Ltda. Minério de ouro AER 

890513/2008 796.32 Autorização de pesquisa Mineração Melo Ltda Me Minério de ouro AER 

890208/2009 35.04 Autorização de pesquisa Hebrufi Mineração Ltda. Areia AER 

890210/2009 49.88 Licenciamento Areal Martins Lage Ltda. Areia AER 

890288/2009 42.47 Autorização de pesquisa e . B. A. Lopes Locações Areia AER 

890271/1997 50 Licenciamento Areal São João Ltda. Areia AER 

890425/2007 2 Licenciamento Ceramica Pedro Xavier Nunes Ltda Argila AEL 

890428/2009 38.73 Licenciamento Hebrufi Mineração Ltda. Areia AER 

890208/2009 35.04 Autorização de pesquisa Hebrufi Mineração Ltda. Areia AER 

890447/2009 2.94 Licenciamento Rangel Pessanha Indústria de Ceramica Ltda Argila AER 

890448/2009 4.75 Licenciamento Paulo Sérgio Pinto Pessanha Cerâmica EPP Argila AER 

890458/2009 16.55 Licenciamento Olaria Barro Forte Ltda Argila AEL 

890459/2009 7.61 Licenciamento Indústria de Cerâmica Gama e Silva Ltda Me Argila AEL 

890471/2009 17.36 Licenciamento Indústria de Cerâmica Alves Rangel Ltda Me Argila AER 

890469/2009 4.93 Licenciamento Rodolfo Azevedo Gama Cerâmica Me Argila AEL 

890099/2007 40.43 Licenciamento Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890470/2009 2.94 Licenciamento Martins & Crespo Indústria Ceramica Ltda Argila AEL 

890517/2009 43.95 Licenciamento Ceramica Coqueiros de Campos Ltda Argila AEL 

890528/2009 10.88 Licenciamento Cerâmica Indiana Ltda Epp Argila AER 
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PROCESSO ÁREA (HA) FASE TITULAR SUBSTÂNCIA/USO 
LOCALIZAÇÃO NAS 

ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

890545/2009 2.36 Licenciamento Cerâmica Dois Amigos de Campos Ltda Argila AER 

890546/2009 48.02 Licenciamento Irmãos Vina Barcelos Ltda Argila AEL 

890576/2009 25.72 Licenciamento Cerãmica Cacomanga Ltda. Argila AER 

890577/2009 39.27 Licenciamento Cerâmica Olivier Cruz Indústria e Comércio Ltda Argila AER 

890012/2010 49.91 Requerimento de lavra 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia AEL 

890018/2010 48.97 Requerimento de lavra 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia AEL 

890019/2010 44.55 Requerimento de lavra 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia AEL 

890020/2010 46.92 Requerimento de lavra 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia AEL 

890021/2010 48.94 Requerimento de lavra 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia AEL 

890118/2009 48 Autorização de pesquisa Rj Comercio e Serviços Ltda Minério de ouro AER 

890136/2010 18.56 Licenciamento Cerâmica Irmãos Cardoso Ltda Me Argila AEL 

890211/2009 22.18 Autorização de pesquisa Areal Grão de Areia de Campos Ltda. Areia  

890227/2010 20 Licenciamento Wagner Linhares Indústria de Cerâmica Ltda Argila AEL 

890262/2010 10.76 Autorização de pesquisa Areal Vista Alegre Ltda Areia AER 

890287/2010 5.95 Licenciamento Ceramica Abud Wagner Ltda Argila AEL 

890378/2010 14.82 Licenciamento União de Cerâmica Coqueiros Barcelos Ltda Argila AEL 

890404/2010 9.11 Licenciamento Cerâmica Indiana Ltda Epp Argila AER 

890278/2010 24.32 Licenciamento Cerãmica Cacomanga Ltda. Argila AER 

890409/2010 35.34 Licenciamento Wagner Linhares Indústria de Cerâmica Ltda Argila AEL 

890271/2010 14.82 Autorização de pesquisa Areal Vista Alegre Ltda Areia AER 
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PROCESSO ÁREA (HA) FASE TITULAR SUBSTÂNCIA/USO 
LOCALIZAÇÃO NAS 

ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

890631/2010 7 Licenciamento Cerâmica Paus Amarelos Ltda Argila AEL 

890637/2010 4.2 Licenciamento A. C. Cerâmica Indústria e Comércio Eireli Argila AER 

890529/2010 6.48 Licenciamento Cerâmica Siqueira Cardoso Ltda Me Argila AEL 

890693/2010 6.33 Licenciamento Ferreiras e Freitas Industria e Cerâmica Ltda Argila AER 

890777/2010 22.06 Licenciamento Cerâmica Cordeiro & Teixeira Ltda Me Argila AEL 

890638/2010 13.75 Licenciamento A. C. Cerâmica Indústria e Comércio Eireli Argila AEL 

890594/2010 4.7 Licenciamento F. P. R Indústria Cerâmica Ltda Me Argila AEL 

890595/2010 2.18 Licenciamento Ceramica São Pedro de Campos Ltda Argila AER 

890039/2011 10.4 Licenciamento Ferreiras e Freitas Industria e Cerâmica Ltda Argila AEL 

890284/2011 49.93 Autorização de pesquisa Cerâmica Olivier Cruz Indústria e Comércio Ltda Argila AER 

890259/2011 2.46 Requerimento de licenciamento S. César B. de Azevedo Ceramica Argila AEL 

890354/2011 49.98 Autorização de pesquisa Cerâmica Olivier Cruz Indústria e Comércio Ltda Argila AER 

890128/1995 0.71 Licenciamento Cerâmica Goytacazes I. C. Mat. P/Const Argila AEL 

890477/2011 308.91 Autorização de pesquisa L L X Açu Operações Portuárias S.a. Areia AER 

890498/2011 0.93 Licenciamento Ceramica São Pedro de Campos Ltda Argila AEL 

890482/2011 3.73 Licenciamento Ceramica Santa Célia Ltda Argila AEL 

890430/2011 45.5 Licenciamento Lig Munck Máquinas e Equipamentos Eireli Me Areia AER 

890497/2011 22.18 Licenciamento Areal Grão de Areia de Campos Ltda. Areia AER 

890595/2011 13.19 Licenciamento Cerãmica Irmãos Souza e Sobrinhos Ltda. Argila AEL 

890022/2010 37.96 Requerimento de lavra 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia 
AEL e Faixa de 

servidão 

890014/2010 49.34 Requerimento de lavra 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia AEL 

890682/2011 48.31 Autorização de pesquisa Rj Comercio e Serviços Ltda Areia AER 
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PROCESSO ÁREA (HA) FASE TITULAR SUBSTÂNCIA/USO 
LOCALIZAÇÃO NAS 

ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

890683/2011 48.67 Autorização de pesquisa Rj Comercio e Serviços Ltda Areia AER 

890015/2010 48.62 Requerimento de lavra 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia AEL 

890661/2011 254.95 Autorização de pesquisa Silva Azevedo Serviços Terraplenagem Ltda Me Ilmenita 
AEL e Faixa de 

servidão 

890013/2010 49 Requerimento de lavra 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia AEL 

890016/2010 49.96 Requerimento de lavra 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia AEL 

890064/2010 87.24 Autorização de pesquisa Mario João Alves Assunção Minério de ouro AER 

890017/2010 49.38 Requerimento de lavra 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia AEL 

890763/2011 2 Requerimento de licenciamento Cerâmica Alto do Elizeu de Campos Ltda. Argila AER 

890830/2011 1696.16 Autorização de pesquisa Ricardo Venâncio Juliboni Turfa AEL 

890913/2011 2.97 Licenciamento Cerâmica Santa Cruz do Largo do Garcia Ltda Argila AER 

890939/2011 6.11 Licenciamento 
Industria e Comércio de Cerâmica São Sebastião 
de Campos Ltda 

Argila AEL 

891016/2011 1.74 Requerimento de licenciamento Cerâmica M. Gomes e Chagas Ltda Argila AEL 

891009/2011 2.45 Requerimento de licenciamento Ceramica Pedro Xavier Nunes Ltda Argila AER 

890991/2011 22.41 Licenciamento Cerâmica Tabatinga Ltda Argila AEL 

890041/2012 15.03 Autorização de pesquisa Indústria de Cerâmica Alves Rangel Ltda Me Argila AER 

890520/2001 50 Concessão de lavra Areal Gonçalves Cunha Ltda. Areia AER 

890147/2012 4.8 Licenciamento F. A. C. Paes Viana Ltda Argila AEL 

890167/2012 4.77 Licenciamento Ceramica Nossa Senhora da Vitória Ltda Argila AEL 

890185/2012 14.75 Autorização de pesquisa Hebrufi Mineração Ltda. Areia AER 

890169/2012 4.83 Licenciamento Cerâmica Siqueira Cardoso Ltda Me Argila AER 
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890245/2012 42.03 Autorização de pesquisa Azevedo Cunha Construtora Empr. Ltda Argila AEL 

890027/1998 49.21 Requerimento de lavra Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890408/2012 13.49 Licenciamento Cerâmica Olhos D'água Ltda Me Argila AEL 

890407/2012 8.19 Licenciamento Cerâmica Pizzaiollo Ltda Argila AEL 

890343/2012 5 Licenciamento Cerâmica Irmãos Cardoso Ltda Me Argila AER 

890448/2012 15.26 Autorização de pesquisa 
Cerâmica Nossa Senhora Aparecida de Campos 
Ltda 

Argila AEL 

890533/2012 931.89 Autorização de pesquisa Aguiar Cortes e Indústria de Argamassa Ltda Minério de ouro AER 

890589/2006 35.36 Requerimento de lavra Granigeo Consultoria Ltda. Epp. Areia AEL 

890536/2012 956.69 Autorização de pesquisa Aguiar Cortes e Indústria de Argamassa Ltda Minério de ouro AEL 

890539/2012 8.91 Autorização de pesquisa Aguiar Cortes e Indústria de Argamassa Ltda Minério de ouro AER 

890537/2012 938.58 Autorização de pesquisa Aguiar Cortes e Indústria de Argamassa Ltda Minério de ouro AEL 

890538/2012 878.78 Requerimento de pesquisa Aguiar Cortes e Indústria de Argamassa Ltda Minério de ouro AER 

890543/2012 2.42 Licenciamento Cerâmica Nogueira Junior Ltda Me Argila AER 

890541/2012 2.67 Requerimento de licenciamento Cerâmica Campista Ltda Argila AER 

890736/2012 11.43 Autorização de pesquisa Cerâmica Henriques Arêas Ltda Me Argila AER 

890775/2012 1.35 Licenciamento Paulo Sérgio Pinto Pessanha Cerâmica EPP Argila 
AEL e Faixa de 

servidão 

890532/2012 945.26 Autorização de pesquisa Aguiar Cortes e Indústria de Argamassa Ltda Ilmenita AEL 

890830/2012 24.2 Licenciamento Industria Ceramica Carvão Ltda Me Argila AER 

890689/2012 19.13 Requerimento de licenciamento Cerâmica santa edwiges de campos ltda. Argila AEL 

890861/2012 3.63 Licenciamento Cerâmica Pessanha e Gonçalves Ltda Argila AER 

890085/2001 49.95 Requerimento de lavra Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890921/2012 0.99 Licenciamento Robaina Distribuidora de Areia Ltda. Areia AER 
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890049/2013 10.76 Licenciamento Areal Vista Alegre Ltda Areia AER 

890203/2013 49 Autorização de pesquisa Mineradora Fortalece Ltda Me Areia AER 

890461/2012 11.38 Autorização de pesquisa Areal Grão de Areia de Campos Ltda. Areia AER 

890221/2013 70.57 Autorização de pesquisa 
Pmb Consultoria e Assessoria Empresarial e 
Projetos Ltda 

Argila AEL 

890535/2012 901.51 Autorização de pesquisa Aguiar Cortes e Indústria de Argamassa Ltda Minério de ouro 
AEL e Faixa de 

servidão 

890531/2012 941.75 Autorização de pesquisa Aguiar Cortes e Indústria de Argamassa Ltda Minério de ouro AEL 

890187/2013 6.88 Requerimento de licenciamento Crespo Filho & Azeredo Cerâmica Ltda Me Argila AEL 

890842/2012 205.2 Autorização de pesquisa 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia 
AEL e Faixa de 

servidão 

890182/2013 27.57 Requerimento de licenciamento R. P. Pessanha Ceramica Argilito AEL 

890886/2012 192.9 Autorização de pesquisa 
Morro do Pilar Industria de Materiais Para 
Construção Ltda Me 

Areia AEL 

890336/2013 6.72 Licenciamento Cerâmica Bastos Crespo Ltda Epp Argila AEL 

890356/2013 317.11 Requerimento de pesquisa Facilita Cred Construtora e Incorporadora Ltda Me Areia AEL 

890093/2011 1488.05 Autorização de pesquisa Roberto Oliveira Mares Guia Areia AER 

890386/2013 387.72 Requerimento de lavra Cerâmica Stilbe Ltda. Argila AEL 

890411/2013 35.41 Licenciamento Cerâmica Pessanha e Gonçalves Ltda Argila AER 

890413/2013 25.88 Licenciamento Silva e Ramos Industria de Cerâmica Argila AEL 

890434/2013 3.39 Autorização de pesquisa Cerãmica São Bento Ltda. Argila AEL 

890471/2013 15.03 Licenciamento Indústria de Cerâmica Alves Rangel Ltda Me Argila AER 

890543/2013 45.85 Requerimento de licenciamento Atafona Pontal Serviços e Construções Ltda Areia AER 

890585/2013 47.1 Requerimento de lavra Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890598/2013 42.47 Requerimento de licenciamento e . B. A. Lopes Locações Areia AER 
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890687/2013 15.09 Requerimento de licenciamento Cerâmica Bastos Crespo Ltda Epp Argila AEL 

890961/2011 653.87 Autorização de pesquisa L L X Açu Operações Portuárias S.a. Ilmenita AER 

890434/2012 37.74 Autorização de pesquisa Construtora Avenida Ltda Areia AEL 

890101/2001 36.77 Requerimento de lavra Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890548/2013 9.71 Autorização de pesquisa Crespo Filho & Azeredo Cerâmica Ltda Me Argila AEL 

890713/2013 5.82 Licenciamento X. S. C. Ceramica Ltda Argila AEL 

890404/2013 312.63 Autorização de pesquisa Cerâmica Olivier Cruz Indústria e Comércio Ltda Argila AER 

890845/2013 4.94 Autorização de pesquisa M. Souza Chagas & Cia Ltda. Argila AEL 

890813/2013 14.23 Licenciamento Agro Industrial Duasannas Ltda Me Argila AEL 

890883/2013 6.2 Autorização de pesquisa 
Barcelos & Ferreira Indústria e Comercio de 
Ceramica 

Argila AEL 

890899/2013 4.94 Requerimento de licenciamento M. Souza Chagas & Cia Ltda. Argila AEL 

890131/2014 4.76 Autorização de pesquisa Ceramica União de Campos Ltda Argila AEL 

890057/2014 35.1 Autorização de pesquisa Sandra Maria Tavares Toledo Batista Crespo Argila 
AEL e Faixa de 

servidão 

890064/2014 9.7 Autorização de pesquisa Sandra Maria Tavares Toledo Batista Crespo Argila AEL 

890066/2014 9.7 Autorização de pesquisa Sandra Maria Tavares Toledo Batista Crespo Argila 
AEL e Faixa de 

servidão 

890068/2014 73.6 Autorização de pesquisa Sandra Maria Tavares Toledo Batista Crespo Argila 
AEL e Faixa de 

servidão 

890069/2014 46.3 Autorização de pesquisa Sandra Maria Tavares Toledo Batista Crespo Argila AEL 

890074/2014 10.27 Autorização de pesquisa Ceramica União de Campos Ltda Argila AEL 

890048/2014 0.25 Requerimento de licenciamento Mendonça e Chagas Industria de Cerãmica Ltda. Argila AEL 

890201/2011 1761.96 Autorização de pesquisa Koch & Lamego Ltda Turfa AEL 

890173/2014 3.11 Autorização de pesquisa Joceildo P. Barreto Cerâmica Me Argila AEL 
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890208/2014 2.96 Licenciamento Vipi Cerâmica Ltda. Argila AER 

890244/2014 35.04 Requerimento de pesquisa Hebrufi Mineração Ltda. Areia AER 

890197/2014 15.47 Licenciamento Freitas & Pessanha Ltda. Argila AEL 

890243/2014 11.43 Requerimento de licenciamento Cerâmica Henriques Arêas Ltda Me Argila AER 

890225/2014 21.19 Licenciamento Rodolfo Azevedo Gama Cerâmica Me Argila AER 

890221/2014 12.46 Licenciamento Indústria Cerâmica Primeira Ltda Argila AER 

890060/2014 29.99 Autorização de pesquisa Sandra Maria Tavares Toledo Batista Crespo Argila AEL 

890061/2014 14.9 Autorização de pesquisa Sandra Maria Tavares Toledo Batista Crespo Argila AER 

890058/2014 2.67 Autorização de pesquisa Sandra Maria Tavares Toledo Batista Crespo Argila AEL 

890059/2014 30 Autorização de pesquisa Sandra M T Toledo Nogueira Cerâmica Argila AEL 

890320/2014 2.96 Licenciamento Cerâmica Ki Joinha Ltda Argila AEL 

890070/2014 40 Autorização de pesquisa Sandra Maria Tavares Toledo Batista Crespo Argila AEL 

890062/2014 123.06 Autorização de pesquisa Sandra Maria Tavares Toledo Batista Crespo Argila AEL 

890063/2014 8.84 Autorização de pesquisa Sandra Maria Tavares Toledo Batista Crespo Argila AEL 

890333/2014 10 Requerimento de lavra Hebrufi Mineração Ltda. Areia AER 

890272/2014 2.6 Requerimento de licenciamento Cerâmica M. Gomes e Chagas Ltda Argila AEL 

890353/2014 9.26 Licenciamento Cerâmica Fenix Ltda Me Argila AER 

890354/2014 3.46 Licenciamento Ceramica Pedro Xavier Nunes Ltda Argila AEL 

890358/2014 15.26 Requerimento de licenciamento 
Cerâmica Nossa Senhora Aparecida de Campos 
Ltda 

Argila AEL 

890223/2014 33.13 Licenciamento Cerâmica Nossa Senhora do Carmo Ltda Me Argila AER 

890380/2014 39.77 Autorização de pesquisa Indústria Cerâmica do Colégio Ltda Argila AEL 

890224/2014 42.84 Licenciamento União de Cerâmica Coqueiros Barcelos Ltda Argila AEL 

890392/2014 8.78 Licenciamento Crespo Filho & Azeredo Cerâmica Ltda Me Argila AEL 
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890436/2014 8.59 Licenciamento Azevedo Cunha Construtora Empr. Ltda Argila AEL 

890390/2014 36.12 Autorização de pesquisa Crespo Filho & Azeredo Cerâmica Ltda Me Argila AEL 

890381/2014 49.92 Autorização de pesquisa 
Pmb Consultoria e Assessoria Empresarial e 
Projetos Ltda 

Argila AEL 

890393/2014 8.34 Licenciamento Cerâmica Campista Ltda Argila AEL 

890368/2014 49.94 Licenciamento 
Barcelos & Ferreira Indústria e Comercio de 
Ceramica 

Argila AEL 

890467/2014 1432 Requerimento de pesquisa Construtora Avenida Ltda Ilmenita AEL 

890470/2014 28.3 Autorização de pesquisa Cerâmica J. Cordeiro Ltda. Argila  

890383/2014 1464 Autorização de pesquisa Koch & Lamego Ltda Turfa AEL 

890483/2014 1065.94 Requerimento de pesquisa Construtora Barbosa Mello S.A. Minério de ouro AEL 

890497/2014 1162.16 Requerimento de pesquisa Innrio7 Empreendimento e Participações Ltda Areia AER 

890371/2014 583.51 Autorização de pesquisa Bettina Costa Sartorio Areia 
AEL e Faixa de 

servidão 

890616/2014 31.17 Autorização de pesquisa Vagner P. Lobo Cerâmica Me Argila AEL 

890614/2014 16.22 Autorização de pesquisa Cerãmica São Bento Ltda. Argila AEL 

890816/2013 6.88 Autorização de pesquisa Cerâmica Santa Cruz do Largo do Garcia Ltda Argila AEL 

890132/2013 1.15 Autorização de pesquisa Granja Corrientes Areal Eireli Me Areia AER 

890618/2014 1.43 Requerimento de licenciamento Mendonça e Chagas Industria de Cerãmica Ltda. Argila 
AEL e Faixa de 

servidão 

890615/2014 8.95 Requerimento de licenciamento Agro Industrial Mussurepe Ltda. Argila AEL 

890619/2014 40.3 Requerimento de licenciamento Mendonça e Chagas Industria de Cerãmica Ltda. Argila AEL 

890707/2014 23.07 Autorização de pesquisa 
Pmb Consultoria e Assessoria Empresarial e 
Projetos Ltda 

Argila AEL 

890291/2013 811.01 Autorização de pesquisa Construtora Premocil Ltda. Granito  
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890247/2014 7.83 Licenciamento Martins & Nogueira Indústria de Cerâmica Ltda Me Argila AEL 

890050/2014 7.35 Requerimento de licenciamento A A Xavier da Silva Cerâmica Argila AEL 

890841/2014 20.98 Requerimento de pesquisa Indústria de Cerâmica Alves Rangel Ltda Me Argila AER 

890839/2014 9.56 Requerimento de pesquisa Ceramica Nossa Senhora da Vitória Ltda Argila AER 

890840/2014 11.93 Requerimento de pesquisa Ceramica São Gonçalo Ltda Argila AER 

890387/2014 19.2 Autorização de pesquisa Cerãmica Cacomanga Ltda. Argila AER 

890851/2014 3.44 Autorização de pesquisa Evaldo Júnior dos Santos Riscado Argila AEL 

890859/2014 15.44 Licenciamento Frederico A. Gama Cerâmica Me Argila AEL 

890863/2014 4.43 Licenciamento Ceramica São Gonçalo Ltda Argila AEL 

890893/2014 47.63 Licenciamento Indústria de Cerâmica Gama e Silva Ltda Me Argila AER 

890661/2013 4.51 Autorização de pesquisa Cerâmica Nogueira Junior Ltda Me Argila AEL 

890935/2014 5.68 Autorização de pesquisa Cerãmica Irmãos Souza e Sobrinhos Ltda. Argila AEL 

890931/2014 2.46 Licenciamento Barros Henrique Industria de Cerâmica Ltda. Argila AEL 

890939/2014 583.97 Requerimento de pesquisa Construtora Avenida Ltda Ilmenita AEL 

890940/2014 1407.51 Requerimento de pesquisa Construtora Avenida Ltda Ilmenita AEL 

890412/2014 47.96 Autorização de pesquisa Cysne & Cysne Extração de Areia Ltda. Me Areia AEL 

890845/2014 4.8 Licenciamento Cerâmica Poço Gordo Ltda Me Argila AEL 

890415/2014 48.58 Autorização de pesquisa Cysne & Cysne Extração de Areia Ltda. Me Areia AEL 

890459/2014 39.7 Autorização de pesquisa Cysne & Cysne Extração de Areia Ltda. Me Areia AER 

890413/2014 30.86 Autorização de pesquisa Cysne & Cysne Extração de Areia Ltda. Me Areia AEL 

890457/2014 47.52 Autorização de pesquisa Cysne & Cysne Extração de Areia Ltda. Me Areia AER 

891018/2014 3.23 Licenciamento D. A Gama & Cia Ltda Me Argila AEL 

891019/2014 1.96 Licenciamento Cerâmica Bom Lajota Ltda Argila AER 
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890858/2014 28.6 Licenciamento Crespo Filho & Azeredo Cerâmica Ltda Me Argila AEL 

890073/2015 4.72 Licenciamento Henriques & Azevedo Junior Ltda Argila AER 

891005/2014 14.22 Requerimento de licenciamento A A Xavier da Silva Cerâmica Argila AEL 

891009/2014 23.79 Licenciamento Ceramica Coqueiros de Campos Ltda Argila AEL 

890129/2015 3.39 Requerimento de licenciamento Cerãmica São Bento Ltda. Argila AEL 

890995/2014 33.68 Licenciamento A. S. Rodrigues Cerâmica Me Argila AER 

890150/2015 6.93 Licenciamento Martins & Crespo Indústria Ceramica Ltda Argila AEL 

890149/2015 8.43 Licenciamento A. C. Cerâmica Indústria e Comércio Eireli Argila AEL 

890078/2015 15.03 Licenciamento Ceramica União de Campos Ltda Argila AEL 

890168/2015 1.46 Licenciamento Cerâmica Santo Amaro de Campos Ltda Argila AEL 

890187/2015 17.38 Licenciamento R. P. Pessanha Ceramica Argila AEL 

890214/2015 9.1 Licenciamento B. R. e Silva Industria Cerâmica Ltda Argila AEL 

890131/2015 4.51 Licenciamento Cerâmica Nogueira Junior Ltda Me Argila AEL 

890346/2014 10.57 Requerimento de pesquisa Areal São João Ltda. Areia AER 

890346/2014 13.35 Requerimento de pesquisa Areal São João Ltda. Areia AER 

890213/1999 49.98 Requerimento de lavra Areal Anastacia de Campos Ltda. Areia AER 

890072/2015 10.07 Licenciamento Cerâmica Stilbe Ltda. Argila AEL 

890247/2015 49.5 Requerimento de pesquisa Cerâmica Irmãos Cardoso Ltda Me Argila AER 

890250/2015 11.51 Licenciamento Cerâmica Santo Amaro Ltda. Argila AEL 

890255/2015 10.66 Licenciamento L F Barros de Almeida Industria de Cerâmica Argila AEL 

890259/2015 5.05 Requerimento de licenciamento Cerãmica São Bento Ltda. Argila AEL 

890268/2015 1 Requerimento de licenciamento Cerâmica Rosario e Viana Ltda. Argila 
AEL e Faixa de 

servidão 

890304/2015 9.62 Licenciamento Cerâmica Santa Edwiges De Campos Ltda. Argila AEL 
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890215/2015 1.48 Requerimento de licenciamento A. S. Rodrigues Cerâmica Me Argila AEL 

890206/2015 13.78 Requerimento de licenciamento Ceramica Mineiros Argila AER 

890212/2015 4.43 Licenciamento Cerâmica Deus É Amor Ltda Me Argila AEL 

890307/2015 13.31 Requerimento de licenciamento La Brandão de Azevedo Cerâmica Me Argila AEL 

890305/2015 5.4 Requerimento de licenciamento R. R. R. Indústria Ceramica Ltda Argila AER 

890145/2015 23.32 Licenciamento Cerâmica Stilbe Ltda. Argila AEL 

890468/2009 27.68 Licenciamento R. R. R. Indústria Ceramica Ltda Argila AEL 

890248/2015 12.04 Autorização de pesquisa Cerâmica Siqueira Cardoso Ltda Me Argila  

890238/2015 6.73 Requerimento de licenciamento Cerâmica Irmãos Gordinhos Ltda. Argila AEL 

890539/2014 50 Autorização de pesquisa M.B. de Souza ME Areia AER 

890208/2015 4.49 Autorização de pesquisa R. W. Produtos Cerâmicos Ltda Me Argila AER 

890311/2015 8.23 Autorização de pesquisa Cerâmica Indiana Ltda Epp Areia AER 

890362/2015 2.97 Autorização de pesquisa Cerâmica Deus É Amor Ltda Me Argila AEL 

890454/2015 40.99 Autorização de pesquisa Sandra M T Toledo Nogueira Cerâmica Areia AEL 

890449/2015 14.52 Licenciamento Cerâmica Irmãos Cardoso Ltda Me Argila AER 

890791/2012 20.01 Autorização de pesquisa M. R. A. Paes Areia AER 

890504/2015 18.61 Licenciamento Cerâmica Souza Henrique Ltda Me Argila AEL 

890570/2014 9.64 Autorização de pesquisa Cerâmica Santa Edwiges De Campos Ltda. Argila AEL 

890568/2014 1272.4 Autorização de pesquisa Marcelo Augusto Bastos Ribeiro Gomes Turfa AEL 

890569/2014 33.5 Requerimento de pesquisa Construtora Bastos Rangel Ltda Me Argila AEL 

890545/2015 13.3 Licenciamento Indústria de Cerâmica Alves Rangel Ltda Me Argila AER 

890546/2015 12.97 Licenciamento Cerâmica Pessanha e Gonçalves Ltda Argila AER 

890544/2015 6.01 Requerimento de licenciamento Cerâmica Alto do Elizeu de Campos Ltda. Argila AER 
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890357/2013 592.55 Autorização de pesquisa Facilita Cred Construtora e Incorporadora Ltda Me Areia AEL 

890615/2015 14 Requerimento de licenciamento Ceramica Alves Ribeiro & Cia Ltda Argila AER 

890622/2015 13.51 Licenciamento Cerâmica Rocha de Campos Ltda. Argila AEL 

890623/2015 5.86 Requerimento de licenciamento Vipi Cerâmica Ltda. Argila AER 

890359/2013 49.32 Autorização de pesquisa Facilita Cred Construtora e Incorporadora Ltda Me Areia AER 

890557/2015 3.26 Licenciamento Cerâmica Cinco Estrelas Ltda. Argila AER 

890538/2015 19.2 Licenciamento Cerãmica Cacomanga Ltda. Argila AER 

890012/2016 4.19 Licenciamento Ceramica Santa Célia Ltda Argila AEL 

890528/2015 4.98 Requerimento de licenciamento Azevedo Pinto Cerâmica Ltda Argila AEL 

890251/2015 4.98 Requerimento de pesquisa Azevedo Pinto Cerâmica Ltda Argila AEL 

890632/2015 2.35 Licenciamento Paes Viana Ltda Argila AER 

890480/2015 3.59 Autorização de pesquisa Lig Munck Máquinas e Equipamentos Eireli Me Areia AER 

890045/2016 2.31 Autorização de pesquisa Areal Bom Pastor Ltda Areia AER 

890076/2016 1.86 Licenciamento Cerâmica Deus É Amor Ltda Me Argila AEL 

890952/2014 146.28 Requerimento de pesquisa Innrio7 Empreendimento e Participações Ltda Argila AER 

890952/2014 131.53 Requerimento de pesquisa Innrio7 Empreendimento e Participações Ltda Argila AER 

890112/2016 4.84 Requerimento de licenciamento Cerâmica Nossa Senhora do Carmo Ltda Me Argila AER 

890153/2016 9.77 Requerimento de licenciamento Ceramica R. V. Barcelos Ltda Argila AEL 

890154/2016 4.58 Licenciamento Cerâmica Cinco Estrelas Ltda. Argila AEL 

890338/2014 12.45 Requerimento de pesquisa Ceramica União de Campos Ltda Argila AEL 

890338/2014 2.92 Requerimento de pesquisa Ceramica União de Campos Ltda Argila AEL 

890338/2014 1.04 Requerimento de pesquisa Ceramica União de Campos Ltda Argila AEL 

890338/2014 13.68 Requerimento de pesquisa Ceramica União de Campos Ltda Argila AEL 
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PROCESSO ÁREA (HA) FASE TITULAR SUBSTÂNCIA/USO 
LOCALIZAÇÃO NAS 

ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

890686/2014 1134.67 Autorização de pesquisa 
Geosabs Serviços de Regularização Ambiental 
Ltda 

Turfa AEL 

890202/2016 28.9 Requerimento de licenciamento Transmonterra Transporte e Terraplanagen Ltda Areia AER 

890389/2014 28.16 Autorização de pesquisa Agro Industrial Duasannas Ltda Me Argila AEL 

890205/2016 28 Requerimento de licenciamento Sandra M T Toledo Nogueira Cerâmica Argila AER 

890441/2014 25.24 Autorização de pesquisa Cysne & Cysne Extração de Areia Ltda. Me Areia AER 

890699/2014 1609.65 Autorização de pesquisa Visão Horizonte Consultoria Ltda Me Areia AEL 

890499/2014 1645.7 Requerimento de pesquisa Innrio7 Empreendimento e Participações Ltda Turfa AER 

890306/2015 1429.69 Autorização de pesquisa Nilson da Cunha Gomes Júnior Turfa AER 

890236/2016 218.88 Autorização de pesquisa Marilia Gomes Barreto de Almeida Areia AER 

890196/2016 49.5 Licenciamento Cerâmica Irmãos Cardoso Ltda Me Argila AER 

890113/2016 20.98 Licenciamento Indústria de Cerâmica Alves Rangel Ltda Me Argila AER 

890157/2016 39.77 Requerimento de licenciamento Indústria Cerâmica do Colégio Ltda Argila AEL 

890207/2016 30 Licenciamento Sandra M T Toledo Nogueira Cerâmica Argila AEL 

890468/2014 1185.29 Autorização de pesquisa Construtora Avenida Ltda Ilmenita AEL 

890206/2016 27.49 Licenciamento Sandra M T Toledo Nogueira Cerâmica Argila AEL 

890256/2016 49.76 Autorização de pesquisa 
Maporã Ind. e Com. Var. de Mat. de Constr. Ltda 
Epp 

Areia AEL 

890260/2016 26.22 Autorização de pesquisa Peixoto e Ribeiro Indústria de Ceramica Ltda Argila AEL 

890296/2016 2.05 Requerimento de licenciamento Cerâmica Irmãos Gordinhos Ltda. Argila AEL 

890144/2015 1.99 Autorização de pesquisa A. A. Ribeiro Comércio de Areia Areia AER 

890302/2016 7.2 Requerimento de licenciamento Cerâmica Pizzaiollo Ltda Argila AEL 

890257/2016 9.64 Requerimento de licenciamento Cerâmica Santa Edwiges De Campos Ltda. Argila AEL 

890716/2014 18.12 Autorização de pesquisa João Baptista Ferreira Motta Argila AER 
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LOCALIZAÇÃO NAS 

ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

890184/2015 1.45 Autorização de pesquisa L F Barros de Almeida Industria de Cerâmica Argila AEL 

890751/2014 199.61 Autorização de pesquisa Ceramica Kitan Ltda Me Turfa AER 

890216/2015 13.77 Autorização de pesquisa Cerâmica Nossa Senhora de Fátima Ltda Me Argila AEL 

890364/2016 8.16 Licenciamento J F Gonçalves & Gonçalves Ltda. Argila AEL 

890190/2015 787.68 Autorização de pesquisa Clayton Santos Souza Areia 
AEl e Faixa de 

servidão 

890381/2016 5.61 Licenciamento E. A. A. Freitas e Pereira Cerâmica Ltda Argila AEL 

890383/2016 37.08 Autorização de pesquisa Indústria de Cerâmica Alves Rangel Ltda Me Argila AER 

890156/2016 20.43 Autorização de pesquisa Jose Francisco Carneiro Motta Argila AER 

890370/2014 487.86 Autorização de pesquisa Bettina Costa Sartorio Areia AEL 

890255/2016 157.86 Autorização de pesquisa 
Maporã Ind. e Com. Var. de Mat. de Constr. Ltda 
Epp 

Areia AER 

890382/2016 15 Requerimento de licenciamento Ceramica R. V. Barcelos Ltda Argila AEL 

890411/2016 4.94 Requerimento de licenciamento M. Souza Chagas & Cia Ltda. Argila AEL 

890418/2016 23.07 Autorização de pesquisa 
Pmb Consultoria e Assessoria Empresarial e 
Projetos Ltda 

Argila AEL 

890429/2016 11.9 Autorização de pesquisa Ceramica Nossa Senhora da Vitória Ltda Argila AEL 

890023/2017 3.37 Requerimento de licenciamento Areal Bom Pastor Ltda Areia AER 

890365/2016 29.1 Requerimento de licenciamento Sandra M T Toledo Nogueira Cerâmica Argila AEL 

890033/2017 1991.24 Autorização de pesquisa Pavão Rochas Ornamentais Ltda. Ilmenita 
AEL e Faixa de 

servidão 

890039/2017 563.77 Autorização de pesquisa Solo Mineral Extração de Areia Ltda Me Areia AER 

890048/2017 1991.09 Autorização de pesquisa Pavão Rochas Ornamentais Ltda. Ilmenita AEL 

890451/2016 33.5 Requerimento de licenciamento Construtora Bastos Rangel Ltda Me Argila AEL 

890022/2017 16 Licenciamento Ceramica Independencia Ltda Me Argila AER 
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LOCALIZAÇÃO NAS 

ÁREAS DE 
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890024/2017 13 Licenciamento Ceramica Kitan Ltda Me Argila AEL 

890135/2017 1944.08 Autorização de pesquisa Construtora Avenida Ltda Ilmenita AEL 

890158/2017 49.98 Autorização de pesquisa Construtora Avenida Ltda Areia AEL 

890145/2017 38.51 Licenciamento Cerâmica Indiana Ltda Epp Argila AER 

890217/2016 10.23 Requerimento de licenciamento Ferreiras e Freitas Industria e Cerâmica Ltda Argila AEL 

890417/2008 19.73 Requerimento de lavra Hebrufi Mineração Ltda. Areia AER 

890698/2014 878 Autorização de pesquisa Visão Horizonte Consultoria Ltda Me Areia AEL 

890119/2017 11.93 Licenciamento Ceramica São Gonçalo Ltda Argila AER 

890363/2016 6.88 Autorização de pesquisa Martins & Nogueira Indústria de Cerâmica Ltda Me Argila AEL 

890142/2017 1991.91 Autorização de pesquisa Construtora Avenida Ltda Ilmenita AEL 

890143/2017 1786.09 Autorização de pesquisa Construtora Avenida Ltda Ilmenita AEL 

890339/2015 1366 Autorização de pesquisa Guilherme Gomes Freire Turfa AEL 

890938/2014 198.75 Autorização de pesquisa Construtora Avenida Ltda Ilmenita AEL 

890358/2015 199.04 Autorização de pesquisa Fernanda Conde Barros Argila AER 

890861/2014 59.14 Autorização de pesquisa Cerâmica Indiana Ltda Epp Turfa AER 

890160/2017 5.92 Requerimento de licenciamento Cerâmica Santa Edwiges De Campos Ltda. Argila AEL 

890453/2015 1061.29 Autorização de pesquisa Pavão Rochas Ornamentais Ltda. Ilmenita AEL 

890612/2015 1892.82 Autorização de pesquisa 
Maporã Ind. e Com. Var. de Mat. de Constr. Ltda 
Epp 

Minério de ouro AER 

890273/2016 49.92 Autorização de pesquisa 
Pmb Consultoria e Assessoria Empresarial e 
Projetos Ltda 

Argila AEL 

890207/2017 1.15 Autorização de pesquisa Granja Corrientes Areal Eireli Me Areia AER 

890224/2017 4.75 Licenciamento Ceramica Mineiros Argila AER 

890225/2017 32.82 Requerimento de pesquisa 
São José Comércio e Extração de Minerais Ltda 
Me 

Areia AER 
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LOCALIZAÇÃO NAS 

ÁREAS DE 
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890203/2016 46.71 Autorização de pesquisa Cerâmica Cinco Estrelas Ltda. Argila AEL 

890933/2014 1.08 Autorização de pesquisa Ceramica Pedro Xavier Nunes Ltda Argila AEL 

890374/2008 48.77 Requerimento de lavra Hebrufi Mineração Ltda. Areia AER 

890291/2017 48.43 Licenciamento Agroindustria Piabanha Argila AER 

890296/2017 21.25 Requerimento de pesquisa Cerâmica Nossa Senhora da Penha Ltda Me Turfa AER 

890321/2017 7.3 Autorização de pesquisa Areal Grão de Areia de Campos Ltda. Areia AER 

890322/2017 0.99 Requerimento de pesquisa Robaina Distribuidora de Areia Ltda. Areia AER 

890323/2017 37.94 Requerimento de pesquisa Robaina Distribuidora de Areia Ltda. Areia AER 

890344/2017 28.3 Requerimento de licenciamento Cerâmica J. Cordeiro Ltda. Argila AER 

890358/2017 37.08 Requerimento de licenciamento Indústria de Cerâmica Alves Rangel Ltda Me Argila AER 

890008/2018 6.27 Autorização de pesquisa Peixoto e Ribeiro Indústria de Ceramica Ltda Argila AEL 

890035/2018 49.46 Autorização de pesquisa Moté Empreendimentos Imobiliários Ltda Saibro AER 

890036/2018 29.76 Requerimento de licenciamento Moté Empreendimentos Imobiliários Ltda Saibro AER 

890085/2018 2.31 Requerimento de licenciamento Areal Bom Pastor Ltda Areia AER 

890163/2010 15.77 Licenciamento Peixoto e Ribeiro Indústria de Ceramica Ltda Argila AEL 

890061/2018 4.49 Autorização de pesquisa R. W. Produtos Cerâmicos Ltda Me Argila AER 

890343/2017 8.23 Requerimento de licenciamento Cerâmica Indiana Ltda Epp Areia AER 

890166/2018 1511.1 Autorização de pesquisa Mundo Mil Consultoria E Acessoria Ltda Minério de ouro AEL 

890350/2008 18.28 Requerimento de lavra A. A. Ribeiro Comércio de Areia Areia AER 

890195/2018 49.82 Requerimento de pesquisa G.s. Extração e Comércio de Areia Ltda Epp Areia AER 

890197/2018 49.83 Requerimento de pesquisa G.s. Extração e Comércio de Areia Ltda Epp Areia AER 

890198/2018 49.53 Requerimento de pesquisa G.s. Extração e Comércio de Areia Ltda Epp Areia AER 

890196/2018 49.79 Requerimento de pesquisa G.s. Extração e Comércio de Areia Ltda Epp Areia AER 

890206/2018 653.94 Autorização de pesquisa e J Areial Ltda Me Ilmenita AER 
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890295/2018 9.67 Requerimento de pesquisa Cerâmica Cordeiro & Teixeira Ltda Me Argila AER 

890296/2018 3.04 Requerimento de licenciamento Vagner P. Lobo Cerâmica Me Argila AEL 

890306/2018 1305.3 Requerimento de pesquisa 
MUNDO MIL CONSULTORIA E ACESSORIA 
LTDA 

Minério de ouro AER 

890303/2018 32.82 Requerimento de licenciamento 
São José Comércio e Extração de Minerais Ltda 
Me 

Areia AER 

890258/2018 49.5 Autorização de pesquisa M.B. de Souza ME Areia AER 

890041/2019 6.33 Requerimento de licenciamento Ferreiras e Freitas Industria e Cerâmica Ltda Argila AER 

890054/2019 27.31 Requerimento de pesquisa 
Maporã Ind. e Com. Var. de Mat. de Constr. Ltda 
Epp 

Areia AER 

890053/2019 48.62 Requerimento de pesquisa 
Maporã Ind. e Com. Var. de Mat. de Constr. Ltda 
Epp 

Areia AER 

890495/2006 2000 Disponibilidade Anglo American Minério de Ferro Brasil S.a Areia 
AEL e Faixa de 

servidão 

890497/2006 1967.67 Disponibilidade Anglo American Minério de Ferro Brasil S.a Areia AEL 

890498/2006 2000 Disponibilidade Anglo American Minério de Ferro Brasil S.a Areia AEL 

890496/2006 1999.08 Disponibilidade Anglo American Minério de Ferro Brasil S.a Areia 
AEL e Faixa de 

servidão 

890384/2014 1954.05 Autorização de pesquisa Koch & Lamego Ltda Turfa 
AEL e Faixa de 

servidão 

300597/2017 20.63 Disponibilidade Dado não cadastrado 
Dado não 

cadastrado 
AER 

890405/2010 2.62 Requerimento de licenciamento Barros Henrique Industria de Cerâmica Ltda. Argila AEL 

890910/2011 3.1 Requerimento de licenciamento Agro Industrial Mussurepe Ltda. Argila 
AEL e Faixa de 

servidão 
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7.4.7 Águas Subterrâneas 

As águas subterrâneas são responsáveis pelas parcelas referentes ao escoamento de base dos 

cursos d’água e constituem uma reserva estratégica. Nas últimas décadas, a utilização das águas 

subterrâneas foi crescente em todo o estado do Rio de Janeiro, devido a três fatores: i) a facilidade 

na captação, pois localmente pode apresentar vantagens em relação aos mananciais de superfície, ii) 

pelos custos operacionais ou iii) pela inexistência ou ineficiência do fornecimento convencional de 

água pelas concessionárias (INEA/COPPETEC, 2014). 

As águas subterrâneas geralmente apresentam melhor proteção contra os agentes poluidores, 

apresentando-se como uma boa alternativa para soluções locais e emergenciais de abastecimento. 

Além disso, não sofrem com processos de assoreamento e não perdem grandes volumes de água 

por evaporação. Em contrapartida, as águas subterrâneas fluem com velocidades muito baixas, 

enquanto os rios apresentam elevadas velocidades de fluxo. 

O traçado onde se pretende implantar o oleduto SPOT, está localizado na porção emersa da Bacia 

Sedimentar de Campos. Nesta região estão presentes os principais aquíferos sedimentares do 

estado do Rio de Janeiro. De acordo com Caetano, (2000), a região dispõe de um grande sistema 

aqüífero Sedimentar Quaternário e Terciário composto de: Aquífero Flúvio-deltáico, Aquífero Emborê, 

Aquífero São TomeI, São Tomé II e Aquífero Barreiras. Contudo, apesar da riqueza hídrica 

comprovada de seu subsolo pela potencialidade de água doce da bacia sedimentar, o município de 

Campos dos Goytacazes não consegue distribuir água potável à totalidade de sua população. 

Desta forma, para um planejamento adequado das intervenções a serem realizadas na área de 

instalação do SPOT é fundamental conhecer as características das formações geológicas e sistemas 

hidrogeológicos presentes na região. Neste sentido, será apresentada, a seguir, a caracterização dos 

aquíferos presentes na área de inserção do  empreendimento, com foco em aspectos de escala 

regional e local e utilizando-se como base dados primários obtidos durante o levantamento de campo 

realizado entre 14 a 17 de janeiro 2020 e dados secundários publicados na literatura e retirados de 

estudos ambientais conduzidos na região, a saber:, MPX/CRA (2010), Alves et al. (2010)  

LLX-MINASRIO/ECOLOGUS (2010 apud LLX/ECOLOGUS, 2011), LLX/ECOLOGUS, 2011, LLX 

(2015) e MOTT MACDONALD/GNA (2016). 

7.4.7.1 Sistemas Aquíferos da Bacia de Campos 

A porção emersa da Bacia Sedimentar de Campos é composta por sedimentos continentais e 

marinhos de idade Terciária e que se encontram parcialmente cobertos por sedimentos Quaternários. 

O município de Campos dos Goytacazes, por suas características litológicas, estruturais, 

sedimentares e estratigráficas delineadas por sua vasta extensão territorial propiciou a formação de 

dois sistemas aquíferos: 1) Sistema Aquífero Fraturado do Embasamento Cristalino e 2) Sistema 

Aquífero Sedimentar (CAETANO & PEREIRA, 2000). O primeiro sistema de aquífero está 

diretamente ligado aos planos de ruptura das rochas do embasamento cristalino, os quais 

possibilitam o armazenamento e a transmissão de água nas rochas duras ou compactas. Por outro 

lado, os sistemas aquíferos sedimentares, que transmitem e armazenam água através dos interstícios 

dos grãos que compõem as rochas sedimentares, têm sua origem na deposição de sedimentos 

continentais e marinhos de idade Terciária e Quaternária, muitos dos quais ligados a ambientes 

deltaicos. 

As litologias diferenciadas bem como a forma de deposição no Terciário e Quaternário ensejam a 

ocorrência de sistemas aquíferos sedimentares diferenciados, que abrangem uma área de 2.361 km2. 

Durante a delimitação dos sistemas aquíferos sedimentares foram identificadas por Caetano (2000) 

imensas reservas de água subterrânea, denominadas como Aquífero Barreiras, Aquífero Quaternário 

Deltaico e Aquífero Emborê (Figura 7.142). 
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Figura 7.142: Aquíferos identificados na porção emersa da Bacia Sedimentar de Campos. 

 
Fonte: Modificado de Caetano (2000). 

Ressalta-se que CPRM (2001), Caetano (2000) e Capucci (2003) sugerem denominações 
diferenciadas aos aquíferos da região, sendo assim, no Quadro 7.48 é apresentada a 
correspondência dos termos definidos por cada autor. Neste estudo será adotada a denominação 
estabelecida pela CPRM (Serviço Geológico do Brasil). A Figura 7.143 apresenta o mapa 
hidrogeológico da Bacia de Campos elaborado pela CPRM (INEA/COPPETEC, 2014). 
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Quadro 7.48: Correspondência entre os Aquíferos da Bacia Sedimentar de Campos. 

CAETANO (2000) CPRM (2001) CAPUCCI (2003) 

Terciário Formação Barreiras 

Formação Barreiras Formação Barreiras Primitiva 

São Tomé I 
Formação Barreiras Recente 

São Tomé II 

Terciário Formação Emborê Emborê Emborê 

Quaternário Deltaico  Flúvio Deltaico Aluviões de Campos 

Fonte: Martins et al. (2006). 

Figura 7.143: Mapa Hidrogeológico da Bacia de Campos (RJ). 

 
Fonte: CPRM, 2000. 
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Segundo Barbieri (2003), os aquíferos da porção emersa da Bacia Sedimentar de Campos possuem 

excelente qualidade de água, sendo considerados de fundamental importância para a região, onde o 

abastecimento é crítico. Apesar da boa qualidade da água, sérios problemas ambientais já foram 

identificados devido ao histórico do uso e ocupação do solo no município, caracterizado por 

assentamentos urbanos sem rede de esgoto sanitário, disseminação de lixões, disposição de 

resíduos das usinas de açúcar e álcool e a salinização do solo (FREITAS, 2003, SANTOS & 

PEREIRA, 2011).  

A partir do estudo de Caetano (2000) foi possível realizar uma caracterização qualitativa da água de 

cada um desses aquíferos (Quadro 7.49). A Formação Barreiras, constituída por areias, argilas, siltes, 

argilitos, arenitos e siltitos variados, de caráter livre, confinado e confinado com artesianismo, 

apresentam valores de capacidade específica entre 0,27 a10,48 m3/h/m, transmissividades, entre  

6,27 a 2048,20 m2/dia. A  formação Emborê, possui caráter confinado, com capacidade específica por 

volta de 3,5 m3/h/m, e transmissividade de 232,16 m2/dia, enquanto o Aqüífero Quaternário Deltaico, 

compostos por sedimentos de origem continental e marinha, como solo residual, areias, cascalhos, 

argilas, siltes, apresenta poços com capacidade específica entre 0,04 a 132,31m3/h/m e 

transmissividades altas, de 245,76 a 9023,62 m2/dia. 

Dentre os aquíferos sedimentares, o aquífero Emborê demonstrou possuir a melhor qualidade de 

água para abastecimento da população, enquanto o aquífero Terciário Barreira (Formação Barreiras, 

São Tomé I e São Tomé II) apresenta valores médios mais elevados de sólidos totais dissolvidos e de 

cloretos. Já o aquífero Flúvio Deltaico, caracterizado pela elevada capacidade específica de seus 

poços, apresenta valores médios de ferro total (1,33 mg/L) que precisam ser reduzidos para 

possibilitar a utilização dessa água no abastecimento local. 
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Quadro 7.49: Parâmetros de qualidade da água dos aquíferos identificados na porção emersa da Bacia Sedimentar de Campos. 

AQUÍFERO 
SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS (mg/L) CLORETO (mg/L) Fe (mg/L) 

Média Mín - Máx Média Mín - Máx Média Mín - Máx 

Flúvio Deltaico 266,75 222-300 85 82,8-106 0,4 0-1,33 

Barreiras (São João da Barra) 414,6 266-553 104 28,9-161,70 0,14 0,05-0,3 

Barreiras (São Francisco de Itabapoana) 463,14 174-949 159 7-270 0,17 0-0,3 

Emborê 286,5 279-286,5 33,6 10-77 0,43 0,4-0,5 

Fonte: Caetano (2000). 
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De acordo com a Mapa 7.14, o traçado do SPOT encontra-se no domínio dos aquíferos Barreiras 

(São João da Barra - SJB), Barreiras (São Francisco de Itabapoana) e Emborê. Para melhor 

caracterização dos sistemas aquíferos da área de influência do empreendimento, serão apresentadas 

a seguir suas principais características e informações sobre a qualidade de suas águas baseadas em 

dados secundários obtidos por  LLX/ECOLOGUS (2011), Alves et al (2010), MPX/CRA (2010), 

MPX/CRA (2008), Capucci (2003) e Caetano & Pereira (2000) e  dados primários obtidos no 

levantamento efetuado pela Oceanus em janeiro de 2019. 
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7.4.7.2 Qualidade da Água Subterrânea nas Área de Local 

A partir do levantamento de dados secundários obtidos nos estudos conduzidos na região, foram 

identificados 20 pontos de monitoramento de água subterrânea distribuídos na AER (3 pontos) e a 

AEL (17 pontos) do Projeto SPOT. 

Durante a campanha de caracterização da água subterrânea na área AEL, realizada em duas etapas  

12 a 13 de dezembro de 2019 (perfuração dos poços) e  14 e 17 de janeiro de 2020 (amostragem de 

água), foi realizada a coleta de amostras em 3 pontos (2 pontos no Aquífero Barreiras - São 

Francisco de Itabapoana e 1 ponto no Aquífero Emborê).  

A localização dos pontos considerados no diagóstico é apresentada no Mapa 7.14. 

No Anexo 7.4 estão consolidados os resultados dos parâmetros de qualidade da água subterrânea 

utilizados para composição do diagnóstico. 

a) O Aquífero Terciário Formação Barreiras 

O Aquífero Barreiras ocorre em toda extensão da bacia, desde seu limite oeste até o litoral, 

apresentando parte aflorante e parte recoberta pelos sedimentos Quaternários. Situa-se a oeste da 

Bacia Sedimentar de Campos dos Goytacazes, possui contato lateral com o embasamento cristalino 

e ocorre em uma área com aproximadamente 1.630 km2. Em sua constituição é possível encontrar 

sedimentos Terciários, aflorantes, compostos por argilas lateríticas e areias com óxido de ferro e 

sobrepostos ao embasamento cristalino. O aquífero é livre e pouco produtivo, mas de utilidade para 

abastecimento residencial mediante o uso de poços escavados (INEA/COPPETEC, 2014). 

O Aquífero Barreiras abrange os municípios de Macaé, Quissamã, São João da Barra, São Francisco 

do Itabapoana e Campos dos Goytacazes. Sua espessura varia desde 64 m em Dores de Macabú, 

município de Campos dos Goytacazes, até mais de 200 m em Grussaí, em São João da Barra. Já a 

cobertura dos depósitos quaternários sobre a Formação Barreiras, que é aflorante numa vasta 

extensão do município de Campos, chega ao máximo de 46 m também em Grussaí. 

De acordo com  Caetano & Pereira (2000) a água deste aquífero, de forma geral, nos municípios de 

Campos dos Goytacazes e São João da Barra é potável, apesar de alguns parâmetros obtidos acima 

do preconizado pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde1. Apresenta mineralização variável, 

com sólidos totais dissolvidos variando entre 168 a 1.753 mg/L e pH próximo variando entre 5,61 e 

7,90, com valores médios próximo à 7,00. Os teores médios de cloreto variam de 28,9 a 177 mg/l e 

estão dentro do limite estabelecido pela referida Portaria. Os de ferro total oscilam de 0 e 0,40 mg/l. 

b) Aquífero Barreiras - São João da Barra 

Este sistema abrange a parte leste da porção emersa da Bacia de Campos, com uma área de 

aproximadamente 910 Km2. Este aquífero é constituído por sedimentos não aflorantes, terciários 

compostos por arenitos avermelhados, com argilas cálcicas e sobre arenitos consolidados argilosos. 

Está totalmente recoberto por sedimentos quaternários, o que o torna um sistema confinado com 

espessura mínima em torno de 230 m, podendo atingir até 2.000 m nas proximidades do Farol de 

São Tomé. 

Este aquífero é fortemente afetado por falhas normais, tendo a espessura aumentada em direção a 

linha de costa, estando sobreposto ao embasamento cristalino e a sedimentos mais antigos. É um 

sistema muito importante na região, pois abastece diversas cidades e localidades como: São João da 

Barra, Grussaí, SESC-Grussaí, Santa Clara, Atafona e Barra do Açu (CAETANO, 2000). 

Os parâmetros hidroquímicos na região apresentam valores médios entre 1,4 m.dia-1 de 

permeabilidade, 110 m2.dia-1 de transmissividade e capacidade específica em torno de 2,35 m3.h-1.m-

 
1 Revogada, por consolidação, pela Portaria de Consolidação MS n. 5/2017, que apresenta a consolidação das normas sobre 
as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. 
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1. As captações deste aquífero normalmente encontram-se entre 80 e 160 m de profundidade, 

podendo ocorrer águas ferruginosas com valores de sólidos totais dissolvidos variando entre 200 e 

600 mg/L (LLX/ECOLOGUS, 2011). 

A vazão média dos poços deste aquífero é da ordem de 40 m3.h-1 com profundidades de captação 

entre 80 e 160 m. O poço mais próximo do empreendimento, na localidade de Barra do Açu, possui 

vazão de 39,92 m3.h-1 e profundidade de 205 m.  

De acordo com Capucci (2003), o aquífero Barreiras Recente ou São Tomé II possui águas com boa 

qualidade, é confinado e recoberto por cerca de 30 m de sedimentos de origem marinha, contendo 

água de má qualidade.  

De acordo com MPX/CRA (2010), foi observado na área da RPPN Caruara (situada na margem 

esquerda da Lagoa de Iquipari) e na porção sul da Fazenda Saco Dantas (vizinha ao terreno do 

empreendimento) uma grande proximidade com a superfície e o caráter livre do Aquífero Superior 

Esse caráter livre permitiu inclusive qualificá-lo como interconectado com as lagoas superficiais 

locais, incluindo as Lagoas de Grussaí e Iquipari (LLX/ECOLOGUS, 2011). 

No âmbito do programa de monitoramento de águas subterrâneas (LLX, 2015) foram obtidos nos 

pontos P1, P2, P3, P6, P8, P9, P10, P11,  P12, P13, P15 e P16, águas com características ácidas e 

alcalinas (pH entre 5,7 e 7,6), com valores de condutividade entre 65 e 980 µs.cm-1 e potencial redox 

entre - 72,9 a -348 (Anexo 7.4). No tocante aos nutrientes, foram obtidas concentrações de nitrato 

variando entre 310 e 1540 μg/L, o nitrito oscilou entre <10 e 128 μg/L, enquanto o sulfato variou de 

<2000 a 61.000 μg/L. A maioria dos metais analisados apresentaram baixos valores de concentração 

e em níveis de conformidade com a legislação, com exceção de manganês  

(nos pontos P1, P2, P3, P12 e P13) e arsênio (P1 e P3) que excedem limites para consumo humano 

e uso na dessedentação de animais e de Alumínio  (P15, P16 e P03) e que excedem limites para 

consumo humano. 

No âmbito do estudo MPX/CRA (2010) realizou-se avaliação da qualidade hidrogeoquímica do 

aquífero livre em três pontos (P4 e P5) de amostragem, localizados nas proximidades da Lagoa do 

Veiga. Os resultados obtidos apontam valores de cloretos, bário e sódio típicos de água doce, com 

concentrações de metais abaixo do limite de quantificação do método analítico para a grande maioria 

dos elementos analisados, com exceção de alumínio, ferro, manganês e zinco que apresentaram 

teores detectáveis, sendo para Mn e Al obtidos em níveis acima dos estabelecidos pela Resolução 

CONAMA N0 396/08 para consumo humano. Para Mn os níveis encontrados apresentam também não 

conformidade para uso na dessedentação de animais. No tocante aos agrotóxicos e demais 

compostos orgânicos, foram obtidos valores abaixo do limite de quantificação analítica. 

No âmbito do estudo LLX-MINASRIO/ECOLOGUS (2010 apud LLX/ECOLOGUS, 2011) foi realizado 

o monitoramento mensal de água subterrânea em 2 pontos (P7 e P9) situados nas imediações da 

lagoa do Veiga.  A partir dos resultados obtidos neste estudo, foi verificado que os valores de pH 

indicam condições levemente ácidas, possivelmente associadas à degradação de matéria orgânica. 

Foram observados ainda níveis elevados de arsênio, manganês e chumbo. As concentrações de 

coliformes fecais e totais indicaram a presença de contaminação fecal do aquífero. Para os 

parâmetros  Pb e coliformes totais e fecais existe restrição de uso para consumo humano e 

dessedentação de animais de acordo com os limites estabelecidos pela Resolução  

CONAMA N0 396/08. Para arsênio existe restrição apenas para consumo humano, enquanto para o 

manganês no uso para dessedentação de animais. 

Na campanha realizada em 2016 pela Habtec Mott MacDonald para caracterização das águas 

subterrâneas nas proximidades do Canal Barrinha (P14) foi observado nível estático de 1,10 m e 

próximo ao neutro. No tocante aos agrotóxicos e demais compostos orgânicos, foram obtidos valores 

abaixo do limite de quantificação analítica. Foram observados níveis acima do estabelecido para 

consumo humano para nitrato e alumínio. 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

263 

c) Aquífero Barreiras - São Francisco de Itabapoana 

Nesta região o nível estático da água oscilou entre 0,35 e 0,88 m e a condutividade da água entre 

205, 5 e 379,6 µs.cm-1. O pH foi ligeiramente ácido nos dois pontos amostrados (6,3 e 6,88) e os 

teores de agrotóxicos e demais compostos orgânicos estiveram abaixo do limite de quantificação 

analítica, com execeção do p-Bromofluorbenzeno  que variou entre 90 e 99 μg/L. Em relação aos 

metais, foram obtidas concentrações detectáveis para a grande maioria deles, em níveis de 

conformidade com a Resolução CONAMA N0 396/08, com exceção do ferro e manganês no P19 e 

ferro e  níquel no ponto P20. 

Figura 7.144: Cronstrução dos poços de monitoramento no aquífero Aquífero Barreiras - São 
Francisco de Itabapoana. 

  

  
Fonte: Oceanus (2020). 
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d) Aquífero Emborê 

Para caracterização da qualidade da águas subterrâneas foram utilizados dados obtidos por Alves et 

al. (2010) em setembro de 2008 em 3 poços rasos (P17, P21 e P22). Nas amostras de águas não 

tratadas (não cloradas) foram determinados os seguintes parâmetros físico-químicos: pH, 

condutividade elétrica, cloretos, dureza (CaCO3) e metais (Fe e Pb). 

No Quadro 7.50 abaixo são apresentados os dados obtidos por Alves et al. (2010). 

Quadro 7.50: Qualidade das águas subterrâneas dos aquíferos rasos de Campos dos 
Goytacazes. 

POÇOS 
VISITADOS 

PARÂMETROS 

pH 
CONDUTIVIDADE 

ELÉTRICA (µS/cm) 
DUREZA (mg 

/L CaCO3) 
CLORETOS 

(mg /L) 
Fe (mg /L) Pb(mg/L) 

17 5,9 1380 
143,23 - 
ndureza 

moderada 
161,80 0,03 0,04 

21 7,8 480 
171,53 - água 

dura 
24,00 0,07 0,02 

22 7,3 750 
231,21 - água 

dura 
55,20 3,05 0,02 

 

De acordo com os resultados obtidos neste levantamento, observa-se uma elevada concentração de 

sais na amostra coletada no P16. A presença de substâncias inorgânicas como ferro, em 

concentrações acima dos padrões de potabilidade, deve ser observada sobre a possível ocorrência 

natural pelo efeito do intemperismo sobre as rochas ricas em Fe. O ferro aparece principalmente em 

águas subterrâneas devido à dissolução do minério pelo gás carbônico da água. Apesar de não se 

constituir em um tóxico, o ferro traz diversos problemas para o abastecimento público de água devido 

a formação de depósitos em canalizações e de ferro-bactérias, provocando a contaminação biológica 

da água na própria rede de distribuição. Além disso, o elemento confere cor e sabor à água, 

provocando manchas em roupas e utensílios sanitários(CETESB, 2001).No tocante ao chumbo, 

estima-se que a origem das contaminações observadas seja antrópica, o que é preocupante visto que 

a população usa essa água para diversos fins, inclusive para consumo.  

Já durante a coleta de dados primários no ponto P18, localizado nas proximidades do Canal Alto de 

Areia, o nível estático da água foi de 1,38m, sendo a condutividade igual a 122,2 µs.cm-1. Neste 

ponto, os teores de agrotóxicos e demais compostos orgânicos estiveram abaixo do limite de 

quantificação analítica, com execeção do p-Bromofluorbenzeno com conectração de 97 μg/L. Em 

relação aos metais, foram obtidas concentrações detectáveis para a grande maioria deles, em níveis 

de conformidade com a Resolução CONAMA N0 396/08, com exceção do As, Al e Fe. 
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7.4.8 Caracterização Climatológica e Meteorológica 

7.4.8.1 Diagnóstico climático 

Para o diagnóstico climático, foram selecionadas as estações meteorológicas e postos pluviométricos mais 

próximos do traçado do Projeto SPOT (Figura 7.145).  

Figura 7.145: Traçado do SPOT e as localizações das estações meteorológicas e dos postos 
pluviométricos consideradas no estudo. 

 
 

O Quadro 7.51 apresenta os tipos de variáveis disponíveis e os períodos respectivos dos registros. A estação 

do Cabo de São Tomé (município de Campos) dista 14,5 km de Barra do Furado e 24 km do Porto de Açu; 

nos trechos mais próximos do oleoduto dista 16 km. Portanto, os dados dessa estação INMET  

A620 são bastante representativos para descrever o clima da área do empreendimento. Os dados de chuva 

dos postos da Usina Barcelos e da Usina Quissamã servem apenas como complemento aos dados das duas 

estações meteorológicas consideradas. 
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Quadro 7.51: Inventário dos dados meteorológicos considerados no diagnóstico climático da área de influência do SPOT. 

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS 
DISPONÍVEIS ANALISADAS 

ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA 
WMO Nº83698 

ESTAÇÃO INMET Nº A620 USINA BARCELOS USINA QUISSAMÃ 

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 
COORDENADAS: 21.750ºS E 

41.333ºW 

CABO DE SÃO TOME, 
COORDENADAS:22.042ºS 

E 41.019ºW 

MUNICÍPIO CAMPOS 
DOS GOYTACAZES, 

COORDENADAS: 
21.72ºS E 41.18ºW 

MUNICÍPIO 
QUISSAMÃ, 

COORDENADAS: 
22.11ºS E 41.47ºW 

PERÍODO DOS DADOS 1961-1990 JUN/2008-DEZ/2018 FEV/1944-JUL/1972 NOV/1966-DEZ/1999 

Precipitações médias (mm) X X X X 

Precipitações máximas de 24 horas (mm) X X X X 

Número de dias de chuva X X X X 

Temperatura média compensada (ºC) X Nd Nd Nd 

Média das temperaturas mínimas (ºC) X Nd Nd Nd 

Média das temperaturas máximas (ºC) X Nd Nd Nd 

Temperaturas máximas (ºC) absolutas x Nd Nd Nd 

Temperaturas mínimas (ºC) absolutas X Nd Nd Nd 

Pressão (hpa) X X Nd Nd 

Umidade relativa (%) X X Nd Nd 

Nebulosidade (%) X Nd Nd Nd 

Horas de insolação X Nd Nd Nd 

Direção e velocidade do vento X X Nd Nd 

Radiação solar (kW/m²) X X Nd Nd 
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O estudo da climatologia da área teve como base os dados meteorológicos coletados pelo Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET) no período de 1961-1990 e publicados no livro das "Normais Climatológicas do 

Brasil (2009)". 

A frequência e intensidade das chuvas interferem nas atividades externas, principalmente na execução de 

obras. Por isso, na análise das precipitações foram utilizados os dados coletados por dois postos 

pluviométricos da Histórica Rede Climatológica Global Diária (Global Historical Climatology Network - Daily). 

Alguns postos dessa rede ficavam nos municípios afetados pelo traçado do projeto de construção. Os postos 

funcionaram entre 1944 e 1999, seus dados são antigos, mas coincidem parcialmente com os dados das 

normais climatológicas, ver o Quadro 7.52. A estação INMET nº A620, situada no Cabo de São Tomé, será 

de muita importância para a análise climática, uma vez que fornece dados horários desde junho de 2008 até 

o presente. Com seus dados de chuva foi feita uma análise horária das precipitações e de outras variáveis. 

7.4.8.2 Temperaturas do ar 

A Figura 7.146  e o Quadro 7.52 mostram as temperaturas médias mensais normais em Campos dos 

Goytacazes no período de janeiro de 1961 a dezembro de 1990. As temperaturas médias ficaram acima de 

26 graus no trimestre janeiro/março (verão), tendo sido fevereiro o mês mais quente com a média de 26,6°C. 

O mês de julho foi o mais frio com 20,7°C, o trimestre junho/agosto foi o mais frio com temperatura média de 

21,2°C. A temperatura média anual foi de 23,7°C. A amplitude térmica média entre o mês mais quente 

(fevereiro) e o mês mais frio (julho) foi de 5,9°C. 

Nesse mesmo período, as médias das temperaturas mínimas variaram de 22,7°C em fevereiro, a 16,9°C em 

julho. A média anual das mínimas foi de 20,1°C. 

As médias das temperaturas máximas foram de 32,5°C, em fevereiro e de 26,7°C em julho, sendo a média 

anual das temperaturas máximas de 29,4°C. 

O Quadro 7.52 e a Figura 7.147 apresentam as temperaturas extremas absolutas ocorridas no período das 

normais climatológicas de 1961-1990. A temperatura mínima absoluta de 10,7°C ocorreu no mês de abril de 

1986. A temperatura máxima absoluta de 40,6°C sucedeu no mês de fevereiro de 1989. A amplitude térmica 

absoluta entre os dois extremos das temperaturas foi de 29,9°C. 
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Figura 7.146: Temperaturas médias normais no período de 1961-1990, na estação WMO Nº 
83698 (Lat: 21,750S, Lgt: 41,333W) em Campos dos Goytacazes. 

 
 

Quadro 7.52: Temperaturas normais (ºC) em Campos dos Goytacazes no período de 1961 a 1990. 

 

MÉDIA DAS 
TEMPERATUR

AS (ºC) 
MÁXIMAS 

MÉDIA DAS 
TEMPERATUR

AS (ºC) 
MÍNIMAS 

TEMPERATUR
AS (ºC) 
MÉDIAS 

TEMPERATUR
AS (ºC) 

MÁXIMAS 
ABSOLUTAS 

NORMAIS 

TEMPERATUR
AS (ºC) 

MÍNIMAS 
ABSOLUTAS 

NORMAIS 

 NORMAIS CLIMATOLÓGICAS 1961-1990 (ESTAÇÃO WMO Nº83698) 

Jan 31,8 22,5 26,2 39,9 17,0 

Fev 32,5 22,7 26,6 40,6 15,3 

Mar 32,3 22,5 26,3 38,6 17,6 

Abr 30,1 20,7 24,3 39,2 10,7 

Mai 28,6 18,9 22,6 36,4 10,8 

Jun 27,5 17,5 21,4 34,6 11,2 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

269 

 

MÉDIA DAS 
TEMPERATUR

AS (ºC) 
MÁXIMAS 

MÉDIA DAS 
TEMPERATUR

AS (ºC) 
MÍNIMAS 

TEMPERATUR
AS (ºC) 
MÉDIAS 

TEMPERATUR
AS (ºC) 

MÁXIMAS 
ABSOLUTAS 

NORMAIS 

TEMPERATUR
AS (ºC) 

MÍNIMAS 
ABSOLUTAS 

NORMAIS 

 NORMAIS CLIMATOLÓGICAS 1961-1990 (ESTAÇÃO WMO Nº83698) 

Jul 26,7 16,9 20,7 35,6 11,5 

Ago 27,5 17,5 21,6 37,8 11,7 

Set 27,4 18,5 22,2 36,8 12,7 

Out 28,1 20,0 23,2 38,0 14,4 

Nov 29,4 21,0 24,4 39,6 14,4 

Dez 30,6 21,9 25,3 39,3 17,0 

Ano 29,4 20,1 23,7 40,6 10,7 

Fonte: INMET, Normais Climatológicas do Brasil (2009). 

Figura 7.147: Temperaturas extremas absoluta na estação WMO Nº 83698 em Campos dos 
Goytacazes. 

 
Fonte: INMET, Normais Climatológicas do Brasil, 2009. 
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7.4.8.3 Precipitações 

O Quadro 7.53 e a Figura 7.148 apresentam as médias mensais normais das chuvas em Campos dos 

Goytacazes. O Quadro 7.53 mostra, também, as precipitações máximas de 24 horas e o número médio de 

dias de chuva no período das normais de 1961 a 1990. 

Conforme pode ser visto no gráfico existe uma estação do ano bem menos chuvosa na região. O período 

mais seco é o trimestre junho/julho/agosto. Em Campos, a precipitação média anual no período das normais 

foi de 1055,8 mm (média anual de 30 anos). Esse padrão das chuvas observadas em Campos dos 

Goytacazes se estende por toda a região dos municípios do Norte Fluminense, sendo a escassez de 

precipitações mais acentuada no litoral e sobre o oceano, conforme mostra o mapa das chuvas do Estado 

do Rio de Janeiro (Figura 7.149).  

Figura 7.148: Precipitações normais mensais em Campos dos Goytacazes. 

 
Fonte: INMET 2009. 
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Quadro 7.53: Precipitações normais em Campos dos Goytacazes no período de 1961 a 1990 
conforme o INMET (Normais Climatológicas do Brasil - 2009).  

 
CAMPOS DOS GOYTACAZES - NORMAIS CLIMATOLÓGICAS  

(1961-1990). Lat: 21,750S, Lgt: 41,333W. 

 Precipitações médias (mm) 
Precipitação máxima de 24 horas 

(mm) 
Nº. médio de dias de chuva 

Jan 135,1 89,3 9,9 

Fev 75,4 59,8 6,9 

Mar 73,1 102,0 7,0 

Abr 85,4 149,7 7,8 

Mai 56,6 81,8 5,5 

Jun 29,9 73,1 4,0 

Jul 47,3 45,4 5,9 

Ago 33,3 38,0 3,9 

Set 57,7 59,6 5,5 

Out 118,3 80,5 4,0 

Nov 185,8 117,8 5,9 

Dez 157,4 78,8 3,9 

Ano 1055,3 149,7 70,2 

 

Figura 7.149: Precipitações médias sobre o Estado do Rio de Janeiro e regiões limítrofes com 
base nos dados da Histórica Rede Climatológica Global Diária (GHCND). 
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O mapa das chuvas no Estado do Rio de Janeiro (Figura 7.149) foi elaborado com base nos dados de  

340 postos pluviométricos da Histórica Rede Climatológica Global Diária (GHCND). Em 60% dos postos, o 

monitoramento das precipitações cobriu um período de 30 a 60 anos. Em 81% dos postos o monitoramento 

durou mais de 20 anos. Esse mapa das chuvas indica que os municípios de Campos dos Goytacazes e São 

João da Barra se encontram na parte mais seca do Estado do Rio de Janeiro, e provavelmente da Região 

Sudeste do Brasil. Ao longo de uma estreita faixa litorânea da Região Norte Fluminense, as precipitações 

anuais acumuladas raramente ultrapassam o montante de 900 mm. 

Quadro 7.54: Precipitações médias em quatro postos pluviométricos nos municípios afetados 
pelas obras do SPOT. 

POSTOS 
USINA 

QUISSAMÃ 
CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

USINA 
BARCELOS 

FAROL DE SÃO 
TOMÉ 

LOCAL DO 
POSTO 

22.11S-41.47W 21.750S- 41.333W 21.72S-41.18W 22.04S-41.06W 

Período da 
coleta 

nov/1966-
dez/1999 

1961-1990 fev/1944-jul/1972 
jun/2008-
dez/2018 

Jan 114.5 135,1 101.1 91.84 

Fev 84.4 75,4 61.1 30.82 

Mar 85.8 73,1 82.9 93.91 

Abr 76.4 85,4 77.6 65.79 

Mai 52.4 56,6 49.3 63.95 

Jun 43.6 29,9 25.2 55.75 

Jul 42.0 47,3 30.5 27.68 

Ago 29.6 33,3 23.4 27.77 

Set 66.1 57,7 35.5 31.09 

Out 85.7 118,3 82.8 88.71 

Nov 141.4 185,8 127.9 130.72 

Dez 150.5 157,4 135.8 118.84 

Ano 972.4 1055,3 833.1 826.86 

Fonte: Global Historical Climatology Network - Daily (NCDC/NOAA). 

As precipitações medidas, na Área de Estudo do SPOT, exibem totais anuais menores que as normais em 

Campos dos Goytacazes. O gráfico da Figura 7.150 apresenta as precipitações anuais em três locais para 

comparação com as precipitações normais de Campos dos Goytacazes. Nota-se que a média anual normal 

em Campos dos Goytacazes foi de 1055 mm. Nos outros postos, a média foi mais baixa. A menor 

precipitação média anual foi registrada no posto do Cabo de São Tomé, no período de 2008 a 2018. Os 

valores totais anuais no Cabo de São Tomé e na Usina Barcelos são próximos, embora os dados sejam de 

períodos distantes um do outro, aliás, o mapa (Figura 7.149) das chuvas mostra esse faixa litorânea de baixas 

precipitações. 
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Figura 7.150: Precipitações médias mensais na área de influência do SPOT.  

 
Fonte: Histórica Rede Climatológica Global Diária (GHCND) e INMET. 

O mapa da Figura 7.149 comprova que as serras têm poderoso efeito sobre os índices pluviométricos no 

Estado do Rio de Janeiro. Na vertente sul das serras de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, foram 

registradas as chuvas mais intensas sobre o Estado do Rio de Janeiro. As montanhas que contornam a baía 

da Ilha Grande, entre Angra dos Reis e Parati, são outra área de grandes chuvas no Estado. As chuvas 

anuais nessas áreas são duas vezes mais intensas que na Região Norte Fluminense. Os ventos oceânicos 

de nordeste e de leste empurram a umidade contra o lado sul da Serra do Mar. O levantamento topográfico 

do ar úmido conduz ao processo de condensação e precipitação. Na vertente para o vale do rio Paraíba, 

pode-se notar no mapa que as isoietas diminuem de valores a pouca distância dos picos mais elevados da 

Serra do Mar. 
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Figura 7.151: Precipitações médias anuais nas áreas afetadas pelo SPOT. 
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Fonte: Histórica Rede Climatológica Global Diária (GHCND). 

a) Taxas horárias de chuvas 

O gráfico da Figura 7.152 mostra como a precipitação anual média de 826,86 mm no Cabo de São Tome se 

distribuiu pelas horas do dia no período 13/jun/2008 a 31/dez/2018. Houve no período 91.709 horas de 

registros e apenas 1,63% de dados não validados, por isso, os dados apresentados representam a situação 

real com pouca margem de erro. Observa-se que as chuvas ocorrem preferencialmente durante a noite. 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

275 

Figura 7.152: Distribuição horária da média de 826,86 mm de chuva no Cabo de São Tome, 
estação A620, no período de 13/jun/2008 a 31/dez/2018.  

 
 

b) Estação das chuvas 

Em Campos, o mês mais chuvoso no período das normais (1961-1990) foi novembro, com a média de  

185,8 mm (Figura 7.154). Na região, as chuvas mais intensas ocorrem entre outubro e janeiro. O mês de 

fevereiro destaca-se por apresentar uma estiagem acentuada relativa aos demais meses de verão. 

Geralmente, esse período seco no meio do verão tem duração de 20 a 40 dias, e é conhecido na região 

como "veranico". Os meses de junho a setembro são bastante secos em toda a Região Norte Fluminense. 

No interior dos continentes trópicos, as chuvas são produzidas sobretudo por células convectivas. Essas 

precipitações têm a característica de serem intensas e de curta duração (prazo de horas). A região do estado 

do Rio de Janeiro, durante todo o ano, fica sob o domínio do anticiclone do Atlântico Sul. Nas áreas de 

circulação anticiclônica, as células convectivas não se desenvolvem com alturas suficientes para gerar 

precipitações abundantes. Entretanto, nos meses mais quentes do ano, sobre as regiões tropicais 

continentais, os anticiclones se enfraquecem e as células convectivas se desenvolvem, entretanto, sobre as 

águas frias do oceano, o aquecimento não é capaz de gerar convecção suficiente para o desenvolvimento 

de nuvens altas. Desta forma, as chuvas, sobre os mares tropicais, provêm de nuvens baixas e quentes ou 

das esporádicas passagens de frentes frias vindas do sul ao longo do litoral brasileiro. Desse modo, o litoral 

recebe pouca chuva de desenvolvimento de tempestades convectivas, entretanto, fica exposto às 

precipitações mais leves advectadas do mar.  
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c) Chuvas máximas em 24 horas 

O Quadro 7.55 apresenta as chuvas máximas em 24 horas medidas em cada um dos quatro postos 

pluviométricos considerados nos municípios influenciados pelo oleoduto SPOT. 

As chuvas intensas em períodos de 24 horas são fenômenos locais (tempestades convectivas) que atingem 

área limitada. Observa-se que a chuva máxima em 24 horas ocorrida na Usina Barcelos foi de 184,6 mm e, 

em Campos dos Goytacazes, no mesmo mês de outubro, a chuva máxima foi de 80,5 mm, embora as duas 

localidades sejam vizinhas, distantes apenas 15 km. No Cabo de São Tomé, no período de 10,5 anos de 

monitoramento das chuvas, a máxima em 24 horas foi de 171,4 mm, no mês de março. Na Usina Quissamã, 

a chuva máxima de 24 horas superou todos os valores dos postos analisados, o valor atingiu 292 mm em 

fevereiro. Pode-se notar que as chuvas máximas de 24 horas não mantém correlação com as máximas de 

lugares vizinhos. 

O oceano a leste do Cabo de São Tomé, e a grande planície de terras baixas a oeste, são fatores geográficos 

que favorecem a velocidade dos ventos. Dessa maneira, as bolhas térmicas locais são rapidamente 

advectadas e não há continuidade para seu desenvolvimento vertical localmente. Por outro lado, a região fica 

exposta à passagem das frentes frias que, geralmente, produzem chuvas contínuas de 12 a 36 horas de 

duração. Enquanto a tempestade convectiva pode causar precipitações volumosas em curto espaço de 

tempo. 

Quadro 7.55: Precipitações máximas (mm) no período de 24 horas em quatro postos 
pluviométricos nos municípios afetados pelas obras do oleoduto SPOT. 

POSTOS USINA QUISSAMÃ 
CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

USINA BARCELOS 
FAROL DE SÃO 

TOMÉ 

Local do posto 22.11S-41-47W 21.750S- 41.333W 21.72S-41.18W 22.04S-41.06W 

Período da 
coleta 

nov/1966-
dez/1999 

1961-1990 fev/1944-jul/1972 
jan/1939-
dez/1957 

Jan 130.0 89,3 86.0 133.6 

Fev 292.0 59,8 48.8 60.8 

Mar 140.0 102,0 82.0 171.4 

Abr 102.0 149,7 109.4 60.0 

Mai 52.0 81,8 90.7 66.6 

Jun 93.0 73,1 87.0 77.6 

Jul 54.2 45,4 49.0 50.0 

Ago 38.0 38,0 60.0 35.8 

Set 71.0 59,6 42.2 35.0 

Out 60.4 80,5 184.6 156.8 

Nov 99.6 117,8 94.8 76.0 

Dez 103.0 78,8 111.6 74.4 

Ano 292.0 149,7 184.6 171.4 

Fonte: Global Historical Climatology Network - Daily (NCDC/NOAA). 

d) Dias de chuva 

As chuvas interferem na realização de inúmeras atividades ao ar livre. O Quadro 7.56 apresenta o número 

mensal e anual de dias de chuva. O Quadro Figura 7.56 destaca o número médio de dias de chuva no período 

do monitoramento. O dia é considerado chuvoso quando a precipitação acumulada em 24 horas é maior que 

um milímetro, ou um litro de água por metro quadrado. A região Norte Fluminense apresenta baixo número 

de dias chuvosos na comparação com outras localidades do estado do Rio de Janeiro. 
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O número de dias de chuva numa localidade está relacionado às condições de tempo perturbado. Os eventos 

transientes de tempo mais comuns na região são as passagens de frentes frias. A Figura 7.154 exibe a 

frequência de passagens de frentes frias através do Trópico de Capricórnio nos últimos 31 anos. A linha do 

trópico está a cerca de 170 km ao sul do Porto de Açu. As frentes frias se dissipam ao avançar sob a zona 

tropical, não obstante, deixam a região ao norte do trópico sul perturbada, podendo ainda causar 

precipitações copiosas. As passagens das frentes frias não são a causa de todos os dias de chuva na região. 

Nos meses de inverno, o número de dias de chuva mantém alguma relação com a frequência de passagens 

de frentes frias, todavia, nos meses mais quentes, o número de dias chuvosos supera o número de 

passagens de frentes frias.  

Quadro 7.56: Número médio de dias de chuva em quatro postos pluviométricos nos municípios 
afetados pelas obras do SPOT. 

POSTOS 
USINA 

QUISSAMÃ 
CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

USINA 
BARCELOS 

FAROL DE SÃO 
TOMÉ 

Local do posto 22.11S-41-47W 21.750S- 41.333W 21.72S-41.18W 22.04S-41.06W 

Período da 
coleta 

nov/1966-
dez/1999 

1961-1990 fev/1944-jul/1972 
jun/2008-
dez/2018 

Jan 7.4 10 8.8 5.3 

Fev 4.6 7 6.5 2.2 

Mar 5.7 7 8.1 7.6 

Abr 5.8 8 9 7.0 

Mai 5.4 5 6.8 5.6 

Jun 3.9 4 5 6.3 

Jul 4.0 6 5.6 4.5 

Ago 3.4 4 4.1 3.9 

Set 6.0 6 5.1 5.2 

Out 7.9 10 9.8 7.8 

Nov 8.6 11 11.3 10.0 

Dez 9.1 12 11.9 7.3 

Ano 71.8 90 91.7 72.7 

Fonte: Global Historical Climatology Network - Daily (NCDC/NOAA). 
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Figura 7.154: Número médio anual de dias chuvosos nos municípios afetados pelas obras do 
SPOT. 

 
 

7.4.8.4 Perturbações transientes 

O tempo na região é alterado por vários tipos de perturbações transientes, tanto de origem tropical como 

extratropical. Alguns dos sistemas meteorológicos intensos, como os tornados e ciclones, encontrados nos 

trópicos e subtrópicos, não ocorrem na região da Bacia de Campos e no oceano próximo  

(Schwarzkopf 1982, Fujita 1973). A Figura 7.155 apresenta o número anual de passagens de frentes frias 

através do Trópico de Capricórnio no período de 1988 a 2016, conforme dados publicados pelos relatórios 

anuais da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).  

O período de maior frequência anual de entrada de frentes frias na região foi entre 1995 e 2005, tendo 

ocorrido a frequência média anual de 63 perturbações. No período mais recente, de 2006 a 2014, houve 

menos frentes frias atingindo o trópico sul (54/ano). Nos sete anos iniciais da série de dados, de 1988 a 1994, 

pouco mais de 52 frentes chegaram até os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
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Figura 7.155: Frequências anuais das passagens de frentes frias através do Trópico de 
Capricórnio. 
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7.4.8.5 Evaporação 

O Quadro 7.57 e a Figura 7.156 apresentam as taxas normais mensais da evaporação na cidade de Campos 

dos Goytacazes. O total anual da evaporação foi de 789,3 mm, todavia, em relação ao total anual das 

precipitações, houve um superávit de 266 mm. Esse superávit ocorreu de outubro a abril. Na média, o mês 

mais seco foi agosto (déficit de 34,6 mm) e junho (21,7 mm). O período de déficit hídrico vai de junho a 

setembro. Deve ser notado que a região possui uma característica climática peculiar que é chamada 

"veranico". Em meados do verão, ocorre uma estiada. É um período seco que pode ter duração de 20 a  

40 dias. Todos os anos há um veranico, sem exceção, com início provável entre 15 de janeiro e 15 de 

fevereiro. Nos anos de seca extrema, pode começar na segunda quinzena de janeiro e terminar somente no 

final do verão. A data do início do veranico, em janeiro ou em fevereiro, não é indicativa de sua duração. 
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Figura 7.156: Evaporação, precipitações e déficit hídrico normais em Campos dos 
Goytacazes. 

 
 

Quadro 7.57a: Evaporação, UR, pressões atmosféricas, nebulosidade, insolação em Campos 
dos Goytacazes. 

 

PRESSÕES 
(HPA) 

MÉDIAS 

EVAPORAÇÕES 
(MM) 

MÉDIAS 
NORMAIS 

UMIDADE (%) 

RELATIVA 

NEBULOSIDADE 

(% CÉU 
COBERTO) 

HORAS DE 
INSOLAÇÃO (H) 

PERÍODO NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (1961-1990) 

Jan 1010,4 78,8 79,0 60 231,3 

Fev 1011,1 74,7 77,5 50 214,8 

Mar 1011,8 74,3 77,8 50 225,4 

Abr 1013,6 61,8 79,4 50 205,8 

Mai 1015,9 55,0 80,1 50 213,6 

Jun 1017,6 51,6 80,9 50 188,3 

Jul 1019,0 56,2 80,5 50 199,8 

Ago 1017,8 67,9 78,1 50 214,2 

Set 1016,6 69,0 77,5 60 156,9 

Out 1014,0 65,8 79,3 70 148,2 

Nov 1011,6 65,3 79,6 70 167,5 

Dez 1010,9 68,9 80,0 70 190,1 

Ano 1014,2 789,3 79,1 60 2355,9 

Fonte: INMET, Normais Climatológicas do Brasil (2009). 
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7.4.8.6 Pressões 

O Quadro 7.57 resume as estatísticas mensais dos dados de pressão atmosférica em Campos dos 

Goytacazes (período normal de 1961-1990).  

A pressão na região é mais baixa no verão e mais alta no inverno, época em que o centro do anticiclone do 

Atlântico Sul se aproxima do continente. A Figura 7.157 ilustra duas situações extremas no Anticiclone do 

Atlântico Sul, no inverno (julho) e no verão (janeiro). 

A Figura 7.157 ilustra como no inverno as pressões altas dominam o interior do Brasil (mês de julho, no 

desenho). No verão (janeiro), o Anticiclone do Atlântico Sul se enfraquece muito sobre o Brasil, e inclusive 

sobre o lado ocidental do Atlântico Sul; o centro da alta fica centrado sobre a latitude de 30 graus sul e 

longitude de 5 graus oeste. No inverno, seu centro sobe cerca de 3 graus para norte (lat. de 27ºS) e avança 

para oeste mais de 10 graus. O estado do Rio de Janeiro está do lado oeste do centro desse anticiclone. No 

inverno, a presença do anticiclone é percebida em todo o interior do Brasil, até a latitude de 5 graus sul. Desta 

latitude, até a fronteira norte do País, predomina a zona de depressão equatorial. 
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Figura 7.157: Pressões normais ao nível do mar nas regiões tropicais e subtropicais das 
Américas (dados de reanálise da NOAA para o período de 1979-2008). 
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7.4.8.7 Umidade relativa 

O Quadro 7.57 exibe os valores médios da umidade relativa em Campos dos Goytacazes. A umidade relativa 

média em 10,5 anos de monitoramento na estação do Cabo de São Tomé indica grande similaridade com 

os valores das normais de Campos dos Goytacazes para o período de 30 anos (1961-1990), conforme se 

obseva no gráfico da Figura 7.158. A diferença entre as médias dos respectivos períodos foi inferior a 3,0%. 

Esses dados, caracterizam a região como muito úmida, com teor de umidade relativa quase sempre acima 

de 75%. 

Figura 7.158: Umidade relativa média no Cabo de São Tomé comparada com as normais de 
Campos dos Goytacazes. 

 
 

7.4.8.8 Insolação e radiação solar 

Antes de apresentar os dados de insolação e de radiação solar é necessário definir essas duas variáveis 

atmosféricas. 

A insolação é o brilho do sol, isto é, a radiação direta do sol, em oposição ao sombreamento de um local por 

nuvens e outras obstruções. O heliógrafo é o instrumento usado para registrar a duração do brilho do sol 

(horas e minutos). O heliógrafo gera uma medida qualitativa do brilho do sol, isto é, a capacidade de seus 

raios queimarem a fita de papel heliográfico munido de uma escala de tempo. Os raios solares podem 

queimar e vazar o papel ou apenas deixar uma trilha chamuscada, depende de um técnico o julgamento se 

o papel foi suficientemente queimado para contar o tempo como de insolação. 

A radiação solar é medida por um piranômetro (também chamado solarímetro ou actinômetro). Esse 

instrumento mede com muita precisão a radiação solar incidente sobre a superfície da terra. Mede a 

densidade do fluxo de radiação solar (W/m²) em um campo de 180 graus. A radiação solar é constituída de 

ondas eletromagnéticas curtas emitidas pelo sol. Portanto, enquanto a insolação é uma medida qualitativa, a 
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radiação é uma medida quantitativa que determina a quantidade de energia solar incidente sobre uma 

superfície. O piranômetro capta toda forma de comprimento de ondas, tanto a luz direta como indireta vinda 

do céu. Como a insolação e a radiação solar são medidas de características distintas, a correlação entre elas 

não é direta. Evidentemente, a quantidade de horas de insolação e a quantidade de radiação solar dependem 

da duração do dia e da altura do sol. No verão, os dias são mais longos e o sol mais alto no céu, por isso, 

essas duas variáveis atmosféricas são maiores, entretanto, na primavera, há aumento da nebulosidade, a 

qual reduz a intensidade das duas variáveis, com maior efeito sobre a insolação que depende da luz direta 

dos raios solares, Figura 7.159. 

Figura 7.159: Horas de insolação e radiação média no Cabo de São Tomé. 

 
 

7.4.8.9 Nebulosidade 

A observação da nebulosidade (Quadro 7.57) nas estações climatológicas é feita somente três ou quatro 

vezes ao dia por um observador treinado. A nebulosidade apresentada no Quadro 7.57 foi obtida das Normais 

Climatológicas da estação de Campos dos Goytacazes. A nebulosidade média anual foi de 60,0%. No 

período chuvoso, aumenta, alcançando até 70% do céu coberto.  

7.4.8.10 Classificação climática da área 

Segundo o método de classificação climática de Wladimir Köppen (1), a área de influência do 

empreendimento possui clima do grupo “Awm”, isto é, tem clima quente e úmido. A letra "A" maiúscula indica 

o grupo de clima no qual prospera a vegetação do tipo megatérmico, que exige temperatura média 

 
1 W. Köppen dividiu os climas em cinco grupos correspondentes às cinco associações vegetais mais importantes. Os grupos 
são nomeados pelas cinco primeiras letras (maiúsculas) do alfabeto latino. Os cinco grupos de clima abrangem 11 tipos de 
clima mais importantes, com várias diferenciações. Os 11 tipos de clima são indicados por uma letra minúscula depois da letra 
maiúscula indicativa do grupo, e as diferenciações são designadas com uma terceira letra minúscula. 
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constantemente acima de 18ºC e chuvas abundantes; a temperatura média normal em Campos dos 

Goytacazes no mês mais frio foi de 20,7ºC. 

A segunda letra indica o tipo de clima, no caso da Região Norte Fluminense cabe a letra minúscula "w" para 

descrever a característica da distribuição das chuvas durante o ano, isto é, a região possui uma estação seca 

bem definida coincidindo com o inverno, e tem pelo menos um mês com precipitações médias abaixo de  

60 mm. Os dados de todos os postos pluviométricos analisados na área de influência do projeto mostraram 

precipitações médias abaixo de 60 mm de maio a setembro, com exceção do Cabo de São Tomé onde o 

período mais seco foi de junho a setembro, ver o Quadro 7.58. O tipo de vegetação característica do clima 

"Ww" são as savanas tropicais, entretanto, Wladimir Köppen, em seu método acrescentou uma segunda letra 

minúscula "m" para diferenciar o tipo de clima Af de florestas tropicais do clima Aw das savanas tropicais. A 

letra "m" foi tirada da palavra monção em alemão (Monsun). As monções são ventos que no verão sopram 

do oceano para o sul do continente asiático trazendo pesadas precipitações. Não obstante ter um período 

seco, os territórios de clima do tipo "Awm" ostentam florestas do gênero tropical. 

7.4.8.11 Ventos 

A Figura 7.160 exibe a rosa dos ventos no Cabo de São Tomé com base nos dados do período de jun/2008 

a dez/2018.  

Figura 7.160: Rosa dos ventos gerais (cobre 24 horas) no Cabo de São Tomé no período de 
jun/2008 a dez/2018. 

 
 

O Quadro 7.57 mostra a frequência dos ventos distribuídas por cinco classes de velocidades e oito setores 

de direção. De modo geral, os ventos sopram do setor nordeste em 32% do tempo. De cada um dos setores 

norte e sudoeste sopram ventos em 11% do tempo. O setor leste tem 10% de frequência. As horas de 

calmarias ocorrem em 13% do tempo. 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

286 

Quadro 7.57b: Frequência dos ventos gerais. Estação INMET A620 no Cabo de São Tomé no 
período de jun/2008 a dez/2018. 

 ROSA DOS VENTOS TOTAIS - ESTAÇÃO N° A620, SÃO TOMÉ, PERÍODO: JUNHO/2008 A 
DEZEMBRO/2018 

 CLASSES DE VELOCIDADE (M/S)  

Dir\Vel <= 1.54 <= 3.09 <= 5.14 <= 8.23 > 10.80 Total 

N 1.16 2.53 3.87 3.82 0.31 11.69 

NE 1.09 4.08 9.84 15.06 2.29 32.38 

E 0.75 3.33 5.49 0.77 0.01 10.35 

SE 1.01 3.30 1.52 0.10 0.00 5.92 

S 0.98 3.62 3.17 0.66 0.02 8.45 

SW 0.81 2.94 5.28 2.26 0.15 11.44 

W 1.91 2.24 0.27 0.01 0.00 4.43 

NW 1.41 0.60 0.15 0.02 0.00 2.17 

Total 9.11 22.63 29.58 22.70 2.81 86.83 

Calmas      13.17 

Nota 1: O critério para os ventos calmos é a velocidade menor que 0,5 m/s. 

Nota 2: A estatística da rosa dos ventos não inclui os ventos calmos, cuja direção é indefinida. 

Com base nos 10,5 anos de dados registrados no Cabo de São Tomé, foram criadas também as rosas dos 

ventos dos períodos noturnos e diurnos (7h - 18h). A rosa dos ventos para o período noturno (Figura 7.161 e 

Quadro 7.58) indica ventos predominantes de nordeste em 35% do tempo. O setor leste aparece com 

frequência de 12% e o sudoeste com 10%. Durante a noite a frequência de calmarias é de 14%. 

No Quadro 7.59 e na Figura 7.162 pode ser visto que os ventos diurnos de nordeste são característicos da 

região, porém, com menor frequência (25,5%) que à noite. A perturbação causada pelas brisas do mar faz 

aparecer uma corrente de ar de norte com frequência de 15%. Por outro lado, os ventos de leste ficam menos 

frequentes durante o dia. Os ventos de sudoeste exibiram frequência um pouco maior (12,7%) que à noite 

(10,2%). Esses ventos de sudoeste são de origem perturbada pelas passagens de frentes frias. A frequência 

das calmarias diminui ligeiramente durante o dia (12%), relativamente ao período noturno (14%). 

Durante o dia, a circulação geral anticiclônica da região é perturbada pelo aquecimento do terreno, gerando 

na interface oceano-continente um contraste de densidade do ar dentro da camada limite planetária. Surgem 

então as brisas do mar, cuja intensidade depende do aquecimento continental e da diferença de temperatura 

entre a água do mar e a superfície terrestre.  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

287 

Figura 7.161: Rosa dos ventos no período noturno no Cabo de São Tomé no período de 
jun/2008 a dez/2018. 

 
 

Quadro 7.58: Frequência dos ventos noturnos. Estação INMET A620 no Cabo de São Tomé no 
período de jun/2008 a dez/2018. 

 ROSA DOS VENTOS NOTURNOS (DAS 18 ÀS 07 HORAS). - ESTAÇÃO N° A620, SÃO 
TOMÉ, PERÍODO: JUNHO/2008 A DEZEMBRO/2018 

 CLASSES DE VELOCIDADE (M/S)  

Dir\Vel <= 1.54 <= 3.09 <= 5.14 <= 8.23 > 10.80 Total 

N 0.85 1.96 2.89 2.37 0.15 8.23 

NE 1.17 5.27 12.12 14.83 1.86 35.27 

E 1.03 4.45 5.87 0.87 0.01 12.23 

SE 1.32 3.43 1.64 0.13 0.00 6.52 

S 1.08 3.43 3.43 0.82 0.03 8.79 

SW 0.88 2.70 4.19 2.19 0.22 10.18 

W 1.54 1.58 0.23 0.02 0.01 3.38 

NW 0.96 0.35 0.07 0.00 0.00 1.39 

Total 8.83 23.18 30.45 21.23 2.30 85.99 

Calmas      14.01 

Nota 1: O critério para os ventos calmos é a velocidade menor que 0,5 m/s. 

Nota 2: A estatística da rosa dos ventos não inclui os ventos calmos, cuja direção é indefinida. 
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Figura 7.162: Rosa dos ventos no período diurno em Cabo de São Tomé no período de 2008 a 
2015. 

 
 

Quadro 7.59: Frequência dos ventos diurno. Estação INMET A620 no Cabo de São Tomé no 
período de jun/2008 a dez/2018. 

ROSA DOS VENTOS DIURNOS (DAS 7 ÀS 18 HORAS) 

ESTAÇÃO N° A620, SÃO TOMÉ, PERÍODO: JUN/2008 A DEZ/2018 

 CLASSES DE VELOCIDADE (M/S)  

Direção <= 1.54 <= 3.09 <= 5.14 <= 8.23 > 10.80 Total 

N 1.47 3.08 4.84 5.24 0.46 15.10 

NE 1.02 2.90 7.59 15.28 2.71 29.53 

E 0.48 2.23 5.11 0.68 0.00 8.50 

SE 0.70 3.16 1.39 0.07 0.00 5.33 

S 0.88 3.82 2.90 0.51 0.02 8.12 

SW 0.74 3.18 6.35 2.32 0.08 12.67 

W 2.27 2.89 0.31 0.01 0.00 5.47 

NW 1.85 0.84 0.22 0.03 0.00 2.94 

Soma 9.39 22.09 28.72 24.18 3.28 87.66 

Calmos      12.34 

Nota 1: O critério para os ventos calmos é a velocidade menor que 0,5 m/s. 

Nota 2: A estatística da rosa dos ventos não inclui os ventos calmos, cuja direção é indefinida. 
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7.4.8.12 Ventilação atmosférica 

A ventilação ambiental ou ventilação atmosférica é uma característica específica de cada local. O principal 

fator que reduz a ventilação de um lugar é o relevo e a presença de obstáculos. As saliências do terreno, 

árvores e construções diminuem a velocidade e alteram a direção dos ventos. O segundo fator importante é 

a altura média da camada de mistura turbulenta sobre o solo. Enquanto o vento transporta as entidades 

atmosféricas para longe do ponto de origem, tais como, água evaporada, gases emanados do solo e dos 

pântanos e poluentes da atividade humana etc., a turbulência do ar eleva as entidades para níveis mais altos 

onde os ventos são mais fortes. Dessa forma, da conjunção de altura da camada turbulenta e de força do 

vento se faz o fator de ventilação atmosférica que é o volume disponível para as entidades se dispersarem 

(Figura 7.163). 

Figura 7.163: Ilustração de como se calcula o fator de ventilação ambiental. 

 
 

7.4.8.12.1 Geração de turbulência atmosférica 

A turbulência atmosférica na camada de mistura possui duas causas principais e se distingue entre 

turbulência mecânica e turbulência térmica consoante sua origem. A turbulência térmica é causada pelo 

aquecimento da superfície do solo pela irradiação da luz visível. O ar em contato com o terreno aquecido 

capta calor do solo e forma bolhas de ar mais leves. Dessa maneira, bolhas quentes sobem para níveis mais 

altos. O movimento vertical de uma profusão de bolhas quentes produz correntes contrárias de ar mais frio e 

denso. O movimento continuado de aglomerados de bolhas forma uma térmica. A depender da umidade da 

térmica, esta pode atingir o nível de altura onde a temperatura do ar cai ao ponto de saturação. Formam-se 

assim nevoeiros e nuvens. 

7.4.8.12.2 Turbulência mecânica 

A turbulência mecânica depende da força dos ventos ao nível do solo. O arrasto viscoso do ar sobre o chão 

e obstáculos gera a camada limite superficial da atmosfera. Por sua vez, a força dos ventos depende do 

gradiente horizontal de pressão atmosférica. Quanto maior a diferença de pressão entre dois pontos, maior 

será a velocidade dos ventos. Portanto, no período noturno, na ausência de turbulência térmica, é a 

turbulência mecânica que realiza a ventilação ambiental. Quanto mais fraco for o vento, menor será a altura 

da camada de mistura turbulenta. Quando há vento de velocidades mais fortes, como 5 m/s (18 km/h) ou 

maior, a camada de mistura turbulenta mecânica pode atingir níveis de 500 m de altura ou mais altos. 
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7.4.8.12.3 Cálculo da altura da camada de mistura 

A altura da camada de mistura para a Região Norte Fluminense foi calculada pelo pré-processador 

meteorológico AERMET (AERMOD Meteorological Preprocessor - AERMET) da USEPA. O AERMET gera 

os arquivos de dados meteorológicos de superfície e de perfis verticais para uso pelo modelo AERMOD. 

Entre os vários parâmetros atmosféricos derivados, gera as alturas das camadas limites turbulenta e 

mecânica. O AERMET emprega a teoria da similaridade para parametrização da camada limite da atmosfera. 

A formulação matemática usada pelo AERMET pode ser encontrada no documento “AERMOD: Description 

of Model Formulation”, de abril de 2018. Os dados horários da estação meteorológica do Cabo de São Tomé 

foram usados para calcular as alturas médias da camada de mistura na Região Norte Fluminense durante o 

período de junho de 2008 a 31 de dezembro de 2018. 

7.4.8.12.4 Alturas calculadas da camada de mistura 

A seguir é apresentada a análise da altura da camada limite turbulenta gerada pela convecção e pela 

turbulência mecânica. A Figura 7.164 exibe a distribuição da altura média anual da camada de mistura e as 

médias por trimestre, tendo por base os dados horários do período de jun/2008 a 2018. Observa-se que, 

depois do pôr do sol, a altura da camada de mistura fica bem mais baixa, chegando ao menor valor no horário 

do amanhecer. Outro fato notável é o aumento das alturas nos meses de verão, quando o dia tem maior 

duração e o sol fica mais alto. Nos meses de inverno, há forte redução da altura da camada de mistura 

convectiva. Mas pode também ser observado que nos meses de primavera, devido ao aumento da 

velocidade dos ventos, a camada de mistura mecânica noturna fica maior que nos meses de inverno e 

outono, e um pouco maior que nos meses de verão. 

A Figura 7.165 apresenta a distribuição dos 88.612 valores válidos 2 das alturas horárias da camada de 

mistura no período de 7 de agosto de agosto de 2008 a 31 de dezembro de 2018. Na metade do tempo 

desse período, a camada de mistura esteve com alturas acima de 900 m. Em 8% do tempo houve alturas de 

mistura inferiores a 100 m. Alturas menores que 400 m ocorreram em 25%. 

O Quadro 7.60 exibe os valores médios das alturas da camada de mistura na Região Norte Fluminense 

calculados pelo pré-processador AERMET com dados do período de agosto de 2009 a dezembro de 2018. 

As alturas da camada de mistura atingem valores máximos entre 16 hs BRA e 18 hs BRA. No verão, a 

camada de mistura cresce até as 18 hs BRA. No inverno, a altura máxima do dia é atingida mais cedo, 

geralmente às 16 horas. 

 

2 Embora o período dos dados compreendesse o número de 91.200 horas, o sistema aceitou como válidos somente 88.612 

horas de dados, ou 97,16% do total de horas.  
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Figura 7.164: Alturas médias horárias da camada de mistura no meio de cada estação do ano. 

 
 

Figura 7.165: Frequência acumulada da distribuição das alturas da camada de mistura por 
intervalos de classe. 
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Quadro 7.60: Alturas médias horárias da camada de mistura na Região Norte Fluminense. Dados de vento da estação INMET A620 no Cabo de 
São Tomé no período de jun/2008 a dez/2018. 

ALTURAS MÉDIAS HORÁRIAS DA CAMADA DE MISTURA NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE  
NO PERÍODO DE AGO/2008 A DEZ/2018, CALCULADAS PELO PRÉ-PROCESSADOR AERMET. 

HS_BRA ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1 612.7 767.7 550.2 514.4 483.4 416.7 457.5 457 531.8 752.6 828.5 736.6 752.1 

2 524.9 586 412.4 432.3 411.8 348.6 419.7 407.1 482.4 656.4 705 660.6 675.2 

3 467.5 495.8 336.9 378.7 352.5 344.4 370.4 365.4 439.5 604.5 636.8 587.2 600.3 

4 439.2 462.6 316 345.4 342.8 311.2 349.5 341.4 440.8 567.3 609.6 517.3 567.2 

5 420.7 453.4 284.8 333.1 304.7 277 319.9 312.9 409.5 573.5 595.1 522 557.9 

6 421.8 434.3 292.8 337.7 291.6 280.3 325.8 312.3 392.4 536.5 598.7 565.5 576.9 

7 583.9 762.3 623.7 476.4 319.1 280.3 324.4 293.3 393.7 764.5 888.8 817 788.8 

8 728.3 881.9 819.4 685 577.3 493.8 450.1 406.9 638.1 868.8 996.6 931.9 909.8 

9 869.7 1008.9 946 832.5 748.6 660.8 604.1 583.8 810.4 991.2 1117.7 1048.4 1009.2 

10 997 1143.4 1098.5 965.7 890.4 798 751.2 732.3 935.4 1070.1 1213.1 1163.5 1146.3 

11 1134.6 1287.4 1230.2 1103.3 1043.9 921.2 878.2 869.7 1053.1 1191.5 1355.9 1305.4 1315 

12 1287.4 1480.5 1402.7 1260.9 1181.6 1064.8 1010.9 989.7 1200.8 1366.1 1514.2 1446.7 1475.5 

13 1413.4 1616.1 1531.9 1396.9 1300.2 1198.4 1153.5 1117.7 1326.7 1504.3 1608.8 1562.4 1593.8 

14 1533.9 1745.5 1647.8 1501.9 1419.8 1305.5 1271.8 1259.8 1471.2 1637 1706.4 1688.4 1702.3 

15 1617.3 1786.9 1746.9 1622.5 1531.2 1383.2 1354 1333.4 1525.8 1726.3 1821 1763 1768.6 

16 1707.7 1952.3 1878.8 1696.1 1565.2 1453.7 1408 1377.3 1586.8 1837 1926.4 1868.5 1893.3 

17 1782.7 2117 2024.3 1799.6 1627.2 1424.2 1249.9 1383.5 1661.2 1972.9 2048 1974.2 2042.4 

18 1631.4 2235.4 2125.8 1640 1190.9 1131.8 1032.6 1063.9 1400.2 1830.8 1858 1830.2 2157.5 

19 1566.8 2006 1910.1 1524 1195.8 1085.7 1052 1124.6 1465.2 1921.8 1894.5 1650.5 1880.7 

20 1501.7 2039.9 1817.9 1465.3 1071.6 969.9 957.8 1089.3 1340.8 1872.7 1849.9 1616.2 1834.9 

21 1365.6 1961.8 1696.3 1326.4 907.9 804.3 788.2 913.9 1217.3 1711.6 1688.6 1537.5 1720.6 

22 1151.2 1757 1491 1090.5 707.7 650.6 666.8 729.1 988 1402.5 1428.5 1274.5 1515 

23 922.4 1420.9 1128.7 836.7 562.6 511.4 550.3 578.4 767.3 1118.6 1142.6 1099.3 1211.4 

24 739.7 1063.4 818.1 635.4 477.4 441.6 525.8 488.8 623.6 875.5 979.1 912.5 921.8 
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7.4.8.12.5 Reanálise das alturas regionais da camada de mistura 3 

Os três mapas seguintes (Figuras 7.166 a 7.4.8.12.5-3) exibem as alturas regionais da camada de mistura 

no estado do Rio de Janeiro e nas áreas próximas dos estados vizinhos. Os dados de reanálise foram obtidos 

do Centro Europeu para Previsão de Tempo de Médio Prazo (ECMWF). Para efeito de comparação com as 

estimativas da PBL feitas pelo pré-processador AERMET, e já apresentadas acima, optou-se por apresentar 

a reanálise do ano de 2010 referente aos meses de agosto (inverno) e de fevereiro. Para o mês de agosto 

foram mostradas as alturas médias do horário das 3 hs de Brasília (BRA) e das 15 hs BRA. Para fevereiro 

(verão) foi apresentado a reanálise das 15 hs BRA.  

Figura 7.166: Alturas médias da camada de mistura (PBL) em agosto de 2010 às 3 horas de 
Brasília. Dados de reanálise do CMWF. 

 
(http://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis). 

As estimativas de alturas da PBL para o mês de agosto de 2010 às 3 hs BRA, (Figura 7.167) indicam que na 

Região Norte Fluminense durante a madrugada a camada de mistura mecânica fica em torno de  

200 m, este valor é 50% mais baixo do que foi estimado pelo AERMET. As horas do dia escolhidas para 

apresentar foram as 6 GMT (3 horas BRA) e 18 GMT (15 horas BRA). A Figura 7.167 mostra o mapa das 

alturas da camada de mistura também às 15 hs BRA para ilustrar que no verão as alturas máximas são 

maiores que nos meses de inverno. Em Campos dos Goytacazes, em agosto o mapa de reanálise mostra 

alturas máximas entre 1500 m e 1600 m (1525 m calculados pelo AERMET), e em fevereiro entre 1800 m e 

1900 m (1746 m pelo AERMET). No Quadro 7.60, pode-se verificar que, às 16 horas de agosto e fevereiro, 

os valores calculados pelo AERMET foram respectivamente 1587 m e 1879 m, mais próximos dos cálculos 

de reanálise. Deve ser observado que os cálculos do AERMET são para o período de 10,5 anos e os cálculos 

de reanálise para um único ano dentro do período considerado pelo AERMET. Além disso, a longitude de 

Brasília é de 48ºW e Campos dos Goytacazes está em 41ºW; o pré-processador AERMET trabalha com a 

altura do sol relativa às coordenadas locais, portanto, há uma diferença de cerca de meia hora entre Campos 

dos Goytacazes e Brasília, que está mais cedo 30 minutos. 

 
3 No glossário anexado há uma descrição do processo de reanálise e seu significado para o acompanhamento das mudanças climáticas. 
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Figura 7.167: Alturas médias da camada de mistura (PBL) em agosto de 2010 às 15 horas de 
Brasília. Dados de reanálise do CMWF. 

 
(http://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis). 

Figura 7.168: Alturas médias da camada de mistura (PBL) em agosto de 2010 às 15 horas de 
Brasília. Dados de reanálise do CMWF. 

 
(http://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis). 
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7.4.8.13 Classes de estabilidade de Pasquill 

A condição de dispersão atmosférica depende mais do estado de turbulência da atmosfera que de outros 

parâmetros. A classificação clássica da estabilidade atmosférica é feita pelo método de Pasquill. Este método 

se baseia na observação da cobertura de nuvens ou na medição da radiação solar incidente na área durante 

o dia; durante a noite também é utilizada a cobertura de nuvens ou a irradiação do solo. O segundo parâmetro 

básico é a velocidade dos ventos. Os ventos são os responsáveis pela turbulência mecânica, enquanto a 

radiação é causa da convecção ou turbulência térmica. 

A Figura 7.169 exibe a distribuição das classes de estabilidade de Pasquill na Região Norte Fluminense com 

base em 10,5 anos de dados horários da estação meteorológica do Cabo de São Tomé. Dado que a região 

tem ventos razoavelmente intensos, a classe de estabilidade neutra (D) predominou em 41% do tempo no 

período. A classe neutra (D) pode ocorrer tanto de dia como à noite. As classes estáveis "F" e "E" são quase 

exclusivas do período noturno e dos períodos de transição noite/dia e vice-versa. A classe moderadamente 

estável "F" com 21% foi a segunda mais frequente. Das classes instáveis: "A", "B" e "C", a mais frequente foi 

a ligeiramente instável "C" com quase 16%. 

A Figura 7.7.170 mostra as classes de estabilidade noturnas. A classe moderadamente estável "F" teve 40% 

de frequência seguida da classe neutra "D" com 37%. A classe ligeiramente estável "E" ficou com 22%. 

A Figura 7.171 apresenta as classes de estabilidade diurnas das 7 hs às 18 hs. Durante o dia, a classe neutra 

"D" predominou em 45% do tempo, vindo a seguir a classe ligeiramente instável "C" com quase  

31% das horas. A classe mais fortemente instável apareceu somente em 3% do tempo. A classe 

moderadamente instável "B" teve frequência significativa de 18%. As classes estáveis "E" e "F" apareceram 

nos horários de transição noite-dia com pouca frequência. 

Figura 7.169: Classes de estabilidade de Pasquill na Região Norte Fluminense com base em 
10,5 anos de dados horários. 
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Figura 7.170: Classes de estabilidade de Pasquill na Região Norte Fluminense com base em 
10,5 anos de dados horários do período noturno (18 hs às 07 hs). 

 
 

Figura 7.171: Classes de estabilidade de Pasquill na Região Norte Fluminense com base em 
10,5 anos de dados horários do período diurno (07 hs às 18 hs). 
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7.4.8.14 Microclima no Porto do Açu 

O Porto de Açu disponibilizou para esse estudo os dados meteorológicos horários do período de 10 de maio 

de 2017 a 30 de setembro de 2019. A rosa dos ventos de oito setores de direção mostrada na  

Figura 7.172 indica a distribuição geral dos ventos no período, quando todas as horas do dia são 

consideradas. 

Figura 7.172: Rosa dos ventos nos períodos diurnos e noturnos no Porto de Açu no período 
de 10 de maio de 2017 a 30 de setembro de 2019. 

 
 

O Quadro 7.61 apresenta em detalhe os dados dos ventos distribuídos por oito setores e por seis 

classes de velocidades. Os ventos de nordeste são característicos do litoral da Região Norte 

Fluminense e tiveram no período a frequência de 38%.  

Quadro 7.61: Distribuição das frequências dos ventos nos períodos diurnos e noturnos no Porto 
de Açu no período de 10 de maio de 2017 a 30 de setembro de 2019. 

Dir\Vel <= 1.54 <= 3.09 <= 5.14 <= 8.23 <= 10.80 > 10.80 Total 

N 0.30 1.77 4.42 5.08 0.96 0.01 12.54 

NE 0.35 3.05 11.30 17.56 5.19 0.80 38.25 

E 0.33 2.45 6.47 1.93 0.12 0.01 11.32 

SE 0.41 1.74 3.54 2.21 0.12 0.00 8.01 

S 0.65 2.53 2.67 2.87 0.84 0.12 9.67 

SW 1.32 5.00 2.67 1.55 0.36 0.12 11.02 

W 1.23 2.92 0.61 0.08 0.00 0.00 4.84 

NW 0.53 1.66 0.69 0.22 0.01 0.00 3.11 

Total 5.11 21.12 32.38 31.50 7.59 1.06 98.75 

Calmas       1.25 

Os ventos calmos apresentam velocidade abaixo de 0,5 m/s. 
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Observa-se que os ventos fracos com velocidades menores que 1,54 m/s surgiram em menos de  

5,2% do tempo. Por outro lado, os ventos extremos com velocidades acima de 10,8 m/s ocorreram em 

1,06% do tempo. As calmarias apareceram em menos de 1,3% do tempo. 

Figura 7.173: Rosa dos ventos no período diurno (entre 6 hs e 19 hs) no Porto de Açu no 
período de 10 de maio de 2017 a 30 de setembro de 2019. 

 
 

A frequência dos ventos de nordeste no período diurno ficou em 38%, mas, observa-se um ligeiro 

aumento dos ventos de norte (13,6%) relativamente ao período total dos dados. A velocidade dos 

ventos, com reforço das brisas do mar, aumenta e passa a ter frequência de mais de 37% no intervalo 

de velocidade entre 5,14 m/s e 8,23 m/s. A frequência das calmarias se manteve em torno de 1%. 

Quadro 7.62: Distribuição das frequências dos ventos nos períodos diurnos e noturnos no Porto 
de Açu no período diurno (entre 6 hs e 19 hs) de 10 de maio de 2017 a 30 de setembro de 2019. 

Dir\Vel <= 1.54 <= 3.09 <= 5.14 <= 8.23 <= 10.80 > 10.80 Total 

N 0.29 1.66 4.89 5.84 0.87 0.00 13.56 

NE 0.25 2.41 10.30 19.48 5.00 0.74 38.18 

E 0.24 1.75 6.83 2.69 0.14 0.01 11.65 

SE 0.23 1.18 3.91 3.49 0.18 0.00 8.99 

S 0.37 1.73 2.49 3.69 1.35 0.19 9.82 

SW 0.94 3.13 2.19 1.88 0.48 0.19 8.82 

W 0.87 2.30 0.60 0.14 0.00 0.00 3.91 

NW 0.51 1.89 1.04 0.37 0.03 0.00 3.84 

Total 3.70 16.05 32.25 37.57 8.05 1.14 98.77 

Calmas       1.23 

Os ventos calmos apresentam velocidade abaixo de 0,5 m/s. 
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Figura 7.174: Rosa dos ventos no período noturno (entre 18hs e 07 hs) no Porto de Açu no 
período de 10 de maio de 2017 a 30 de setembro de 2019. 

 
 

Durante a noite, sem influência das brisas do mar, os ventos de nordeste continuaram com frequência 

de 38%. Os ventos de norte diminuíram de frequência cerca de 2% em relação ao período diurno. As 

velocidades têm valores um pouco reduzido, e a classe de maior frequência ficou no intervalo de  

3,09 m/s a 5,14 m/s. As calmarias se mantiveram em torno de 1%. 

Quadro 7.63: Distribuição das frequências dos ventos nos períodos diurnos e noturnos no Porto 
de Açu no período diurno (entre 18 hs e 07 hs) de 10 de maio de 2017 a 30 de setembro de 2019. 

Dir\Vel <= 1.54 <= 3.09 <= 5.14 <= 8.23 <= 10.80 > 10.80 Total 

N 0.31 1.88 3.95 4.33 1.04 0.02 11.52 

NE 0.45 3.70 12.30 15.64 5.38 0.86 38.33 

E 0.42 3.15 6.12 1.18 0.10 0.01 10.98 

SE 0.59 2.29 3.18 0.93 0.05 0.00 7.04 

S 0.92 3.32 2.86 2.04 0.33 0.04 9.51 

SW 1.70 6.85 3.14 1.23 0.23 0.05 13.21 

W 1.58 3.54 0.63 0.02 0.00 0.00 5.77 

NW 0.54 1.43 0.35 0.07 0.00 0.00 2.39 

Total 6.52 26.16 32.51 25.45 7.12 0.97 98.73 

Calmas       1.27 

Os ventos calmos apresentam velocidade abaixo de 0,5 m/s. 

 

O Quadro 7.64 apresenta uma análise mais aprofundada das velocidades dos ventos durante o ano e 

durante as horas do dia. Pode-se notar que os meses mais quentes apresentaram as maiores 

velocidades médias mensais. Janeiro se destacou com a média 6,4 m/s. Os meses de outono e inverno 

tiveram os ventos mais fracos, sendo o mês de junho o mais calmo com a velocidade de 3, 7 m/s. A 

velocidade média anual foi de 4, 8 m/s. O período diurno mostrou ser mais ventilado com a média de 

5,4 m/s. Durante a noite, devido ao resfriamento do solo, as velocidades caíram para 4,2 m/s.  
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Quadro 7.64: Distribuição das velocidades dos ventos durante as horas do dia e os meses do ano no Porto de Açu no período de 10 de maio de 
2017 a 30 de setembro de 2019. 

Hora - BRA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

1 5.8 4.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.8 4.3 5.8 6.0 5.1 4.3 4.4 

2 5.7 4.2 3.0 3.5 3.5 3.3 3.8 4.3 5.7 5.9 5.2 4.4 4.4 

3 5.7 4.3 3.0 3.4 3.4 3.2 3.5 4.2 5.6 5.9 5.1 4.2 4.3 

4 5.9 4.4 2.9 3.3 3.4 3.0 3.3 4.1 5.5 5.6 4.8 4.1 4.1 

5 6.1 4.5 2.7 3.2 3.2 2.7 3.2 4.0 5.3 5.6 4.8 4.1 4.0 

6 6.1 4.3 2.7 3.0 3.1 2.7 2.9 3.8 5.2 5.4 4.8 4.0 3.9 

7 5.9 4.2 2.6 2.9 2.8 2.7 2.8 3.6 5.1 5.2 4.9 3.9 3.8 

8 6.0 4.3 2.6 2.9 2.8 2.7 2.6 3.5 5.1 5.5 5.0 4.4 3.9 

9 6.2 4.5 3.3 3.1 3.2 2.9 2.8 4.0 5.5 6.1 5.5 4.7 4.2 

10 6.3 4.6 3.6 3.4 3.7 3.5 3.3 4.6 5.6 6.5 5.7 4.9 4.6 

11 6.6 5.1 4.1 3.8 4.2 3.9 3.8 5.2 5.8 6.6 5.8 5.3 5.0 

12 6.7 5.3 4.6 4.1 4.6 4.3 4.3 5.5 6.1 6.8 6.1 5.6 5.3 

13 7.0 5.5 5.0 4.4 4.9 4.5 4.5 5.6 6.3 7.0 6.3 5.8 5.5 

14 7.3 5.7 5.3 4.9 5.1 4.6 4.8 5.9 6.5 7.1 6.4 6.2 5.7 

15 7.4 5.9 5.4 5.2 5.1 4.8 5.0 6.1 6.6 7.1 6.4 6.3 5.9 

16 7.4 6.1 5.6 5.5 5.3 4.8 5.2 6.2 6.7 7.4 6.6 6.4 6.0 

17 7.3 6.1 5.5 5.6 5.1 4.7 5.3 6.2 6.5 7.1 6.6 6.2 6.0 

18 7.1 5.6 5.2 5.3 4.8 4.3 4.9 5.8 6.4 6.9 6.4 5.7 5.6 

19 6.7 4.9 4.5 4.7 4.2 4.0 4.5 5.4 6.0 6.6 6.1 5.3 5.2 

20 6.3 4.5 3.9 4.3 3.9 4.0 4.2 5.1 5.8 6.3 5.6 4.9 4.9 

21 6.0 4.2 3.7 3.9 3.7 3.9 4.1 4.8 6.0 6.2 5.4 4.7 4.7 

22 5.9 4.0 3.6 3.6 3.6 3.7 4.0 4.7 5.9 6.1 5.3 4.6 4.6 

23 5.9 4.0 3.4 3.5 3.5 3.6 4.0 4.6 5.9 6.2 5.3 4.5 4.5 

24 5.8 3.9 3.3 3.5 3.5 3.6 3.9 4.5 5.9 6.1 5.3 4.5 4.5 

Medias 6.4 4.8 3.9 3.9 3.9 3.7 3.9 4.8 5.9 6.3 5.6 5.0 4.8 

Médias CST 5.0 3.6 3.0 2.8 3.1 3.1 3.2 3.9 4.9 5.1 4.6 4.1 3.8 

Diferenças 1.4 1.2 0.9 1.1 0.8 0.6 0.7 0.9 1 1.2 1 0.9 1 
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Durante o dia, as velocidades dos ventos atingiram intensidade máxima nos horários das 16 e 17 horas, 

como pode ser visto na coluna das médias anuais do Quadro 7.64. Esse horário corresponde o período 

em que as brisas do mar atingem intensidade máxima. 

O Quadro 7.64 apresenta na última linha a diferença entre as velocidades dos ventos no Porto de Açu 

e na estação do Cabo de São Tomé. Há uma diferença da média do período de 1.0 m/s. Em janeiro 

essa diferença foi de 1,4 m/s. Dado que os dois sítios se encontram no litoral, e a pouca distância um 

do outro, não parece razoável essas diferenças. 

7.4.8.15 Temperaturas no Porto de Açu 

A temperatura média durante o dia foi de 25,6 ºC e à noite de 22,6 ºC, e a média anual foi de 24,1 ºC. 

Essa temperatura amena, numa região tropical, se deve ao efeito da temperatura das águas do mar 

que na região têm valor médio em torno de 24 ºC. Os ventos constantes de nordeste e as brisas 

oceânicas garantem a temperatura fresca para o local. Durante o dia, as temperaturas sobem, 

acompanhando a elevação do Sol, atingiram valores máximos (26,8 ºC) nos horários das 13 hs às  

15 hs. 

Foi feita a comparação das temperaturas médias do período de 10 de maio de 2017 a 30 de setembro 

de 2019 com as temperaturas medidas na estação do INMET no Cabo de São Tome. As diferenças 

observadas podem ser encontradas na última linha do Quadro 7.65. A diferença total da média no 

período foi de apenas um décimo de grau. 
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Quadro 7.65: Distribuição das temperaturas durante as horas do dia e os meses do ano no Porto de Açu no período de 10 de maio de 2017 a 30 
de setembro de 2019. 

Hora - BRA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

1 24.6 25.2 25.6 24.4 22.8 21.9 20.7 20.7 22.0 22.8 23.1 24.0 22.9 

2 24.4 25.0 25.2 24.1 22.7 21.8 20.3 20.5 21.9 22.7 23.0 23.9 22.7 

3 24.3 24.8 25.0 23.8 22.5 21.5 20.0 20.3 21.7 22.6 22.8 23.7 22.5 

4 24.2 24.7 24.7 23.6 22.2 21.2 19.7 20.2 21.6 22.5 22.6 23.6 22.3 

5 24.1 24.5 24.5 23.3 21.8 21.0 19.3 20.0 21.5 22.4 22.5 23.5 22.1 

6 24.1 24.4 24.3 23.0 21.6 20.7 18.9 19.8 21.4 22.2 22.4 23.3 21.9 

7 24.6 24.6 24.2 22.8 21.3 20.5 18.6 19.6 21.4 22.2 22.6 23.4 21.8 

8 25.5 25.5 24.6 23.2 21.4 20.4 18.2 19.6 21.7 22.9 23.4 24.5 22.2 

9 26.7 27.0 26.4 24.9 22.6 21.2 19.4 20.7 22.9 24.0 24.6 25.8 23.4 

10 27.4 28.2 28.2 26.8 24.6 22.9 21.6 22.2 23.9 25.0 25.4 26.8 24.9 

11 28.0 29.1 29.0 27.8 26.1 24.5 23.4 23.3 24.6 25.7 26.1 27.4 25.9 

12 28.4 29.6 29.4 28.3 26.9 25.4 24.4 23.9 25.1 26.1 26.5 27.7 26.5 

13 28.7 29.6 29.7 28.5 27.1 25.9 24.9 24.1 25.4 26.3 26.7 27.9 26.8 

14 28.7 29.7 29.8 28.5 27.2 26.1 24.9 24.2 25.6 26.3 26.6 28.0 26.8 

15 28.7 29.7 29.7 28.5 27.0 26.1 24.8 24.2 25.4 26.1 26.5 27.9 26.8 

16 28.5 29.2 29.5 28.2 26.6 25.9 24.6 24.0 25.1 25.8 26.2 27.7 26.5 

17 28.0 28.9 29.0 27.7 26.2 25.5 24.1 23.5 24.6 25.2 25.8 27.1 26.0 

18 27.3 28.1 28.3 27.0 25.3 24.6 23.2 22.8 23.9 24.5 25.1 26.5 25.3 

19 26.4 27.4 27.3 26.0 24.3 23.7 22.0 21.9 23.0 23.7 24.4 25.8 24.3 

20 25.6 26.4 26.7 25.5 23.8 23.2 21.6 21.5 22.6 23.3 23.8 25.0 23.8 

21 25.3 26.2 26.5 25.3 23.6 22.9 21.4 21.4 22.5 23.2 23.6 24.7 23.6 

22 25.1 26.1 26.2 25.1 23.4 22.6 21.2 21.3 22.4 23.1 23.6 24.6 23.4 

23 24.9 25.7 26.0 24.9 23.2 22.4 21.0 21.1 22.3 23.0 23.5 24.4 23.2 

24 24.7 25.3 25.8 24.7 23.0 22.2 20.8 20.9 22.2 22.8 23.3 24.2 23.1 

Medias 26.2 26.9 26.9 25.7 24.0 23.1 21.6 21.7 23.1 23.9 24.3 25.5 24.1 

Médias CST 26.5 26.3 26.8 25.6 23.6 22.9 21.7 21.7 23.0 23.6 24.0 25.4 24.0 

Diferenças -0.3 0.6 0.1 0.1 0.4 0.2 -0.1 0 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 

 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

303 

7.4.8.16 Umidade relativa no Porto de Açu 

Embora as temperaturas médias no Porto de Açu não sejam elevadas, a sensação térmica é mais alta 

em função da condição de umidade relativa (UR) maior. Durante o dia, a umidade relativa média foi de 

76,7%, mas, à noite, com a diminuição de temperatura, a UR média subiu para 88,4%. A UR média no 

período foi de 82,6%. Observa-se que, em todos os meses do ano, a UR média fica acima de 81%; não 

ocorre o efeito continentalidade em que nos meses secos a UR desce a valores mínimos, abaixo de 

40%. No local do Porto de Açu, a umidade do ar é continuamente advectada do oceano para o litoral. 

Foi feita uma comparação da umidade relativa média no período de 10 de maio de 2017 a 30 de 

setembro de 2019 com a umidade relativa medidas na estação do INMET no Cabo de São Tome. As 

diferenças observadas podem ser verificadas na última linha do Quadro 7.66. A diferença total da média 

no período foi de 6,7%. Essa diferença foi muito elevada e injustificável, uma vez que a temperatura do 

bulbo seco medido no Cabo de São Tomé e no Porto de Açu tiveram uma diferença de apenas um 

décimo de grau. As temperaturas de bulbo úmido ou do ponto de orvalho não foram disponibilizadas 

para validação da UR. 
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Quadro 7.66: Distribuição da umidade relativa durante as horas do dia e os meses do ano no Porto de Açu no período de 10 de maio de 2017 a 
30 de setembro de 2019. 

Hora - BRA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

1 90.8 90.8 89.6 87.6 87.7 88.9 86.6 85.8 85.4 88.7 89.0 90.2 88.2 

2 90.9 90.9 90.6 88.0 88.2 89.3 87.3 86.3 85.9 88.8 89.3 90.7 88.6 

3 91.0 90.9 91.3 88.9 88.7 89.8 87.9 86.8 86.3 88.9 89.5 90.8 89.0 

4 91.0 91.4 91.7 89.6 89.4 90.6 88.6 87.2 86.6 89.5 90.0 90.9 89.5 

5 90.9 91.5 92.3 90.2 90.0 91.0 89.4 88.0 86.7 89.7 90.2 90.8 89.9 

6 90.7 91.9 92.9 90.9 90.6 91.3 89.9 88.7 86.9 89.9 90.3 91.2 90.3 

7 89.4 91.7 93.3 91.6 91.1 91.4 90.3 88.8 87.1 89.8 89.7 91.0 90.3 

8 86.2 89.1 92.8 91.2 91.2 91.6 90.7 88.7 86.2 87.6 87.5 88.1 89.3 

9 81.3 82.8 87.1 86.8 88.6 89.4 88.9 86.1 82.5 83.4 82.6 82.8 85.5 

10 78.3 77.2 79.2 78.8 81.0 82.2 81.8 80.2 77.6 79.1 79.4 78.1 79.6 

11 76.1 73.1 75.4 73.4 74.0 74.5 73.6 74.8 74.5 76.3 76.5 75.5 74.7 

12 74.5 70.7 73.7 71.2 70.5 70.6 69.2 72.1 72.9 74.4 74.8 74.2 72.2 

13 73.9 71.4 72.4 70.1 69.4 69.4 67.2 71.1 72.2 73.7 74.1 74.1 71.3 

14 73.9 70.9 72.1 70.0 69.3 70.0 67.7 70.9 71.4 73.9 74.6 74.1 71.3 

15 74.4 71.6 72.3 70.2 70.5 70.2 68.7 71.2 72.2 75.1 75.3 74.3 71.9 

16 75.8 73.3 73.2 71.4 71.9 71.9 69.3 72.2 73.5 76.7 76.5 75.5 73.2 

17 78.0 75.9 75.4 73.2 73.8 74.3 71.3 74.0 75.3 78.9 78.3 77.6 75.2 

18 80.9 79.2 78.3 75.9 77.1 78.1 74.8 77.1 78.2 81.6 80.9 80.1 78.3 

19 84.1 82.9 82.2 80.3 81.8 82.4 80.3 80.7 81.6 84.6 83.8 83.1 82.1 

20 86.6 86.0 84.9 83.1 83.7 84.4 82.5 82.5 83.3 86.3 86.2 86.0 84.4 

21 88.2 87.5 85.9 84.3 85.0 85.8 83.7 83.2 83.9 86.9 86.9 87.4 85.5 

22 89.3 88.8 86.8 85.2 85.7 86.8 84.5 83.9 84.5 87.4 87.5 88.2 86.3 

23 90.0 89.8 87.8 86.0 86.5 87.5 85.2 84.7 84.9 88.0 88.0 89.0 87.0 

24 90.5 90.3 88.7 86.7 87.2 88.1 86.0 85.2 85.1 88.6 88.6 89.5 87.6 

Medias 84.0 83.3 83.8 81.9 82.2 82.9 81.1 81.3 81.0 83.7 83.7 83.9 82.6 

Médias CST 75.1 78.1 77.1 76.3 77.1 77.4 75.5 73.0 72.5 76.6 77.6 77.2 75.9 

Diferenças 8.9 5.2 6.7 5.6 5.1 5.5 5.6 8.3 8.5 7.1 6.1 6.7 6.7 
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7.4.8.17 Pressão atmosférica medida no Porto de Açu 

Conforme pode-se verificar no Quadro 7.67 e no Gráfico da Figura 7.175 a pressão atinge o maior valor 

no mês de agosto. No Porto de Açu, a média foi de 1021,6 Hpa, e na estação do INMET, a média foi 

de 1021,2 Hpa. No final do Quadro 7.66 foram apresentados os valores médios das pressões medidas 

na estação do INMET no Cabo de S. Tomé, e se verifica que há uma diferença irregular de valores de 

um mês a outro. Essas diferenças não podem ser explicadas por fatores climáticos ou topográficos, 

uma vez que as duas estações de medição se encontram próximas e quase ao mesmo nível. 

A pressão fica mais elevada nos meses de inverno, época em que o centro do Anticiclone do Atlântico 

Sul se aproxima do continente. No verão, o forte aquecimento enfraquece o anticiclone sobre o 

continente. 

Figura 7.175: Comparação das pressões atmosféricas medidas no Porto de Açu no período 
de 10 de maio de 2017 a 30 de setembro de 2019 com as pressões medidas pela estação 
meteorológica do INMET no Cabo de São Tome. 

 
 

7.4.8.18 Radiação solar medida no Porto de Açu 

A Figura 7.176 mostra os valores médios da radiação solar medidas no Porto de Açu e no Cabo de São 

Tome. Verifica-se uma diferença média anual de cerca de 50% para menos nas medições do Porto de 

Açu. No período considerado dos dados (10/05/2017 a 30/09/2019), o valor médio anual no Porto de 

Açu foi de 223 W/m² enquanto no Cabo de São Tome foi de 434,6 W/m². Para comparação, foi 

analisada a radiação solar medida na estação meteorológica do INMET na Vila Militar no Rio de Janeiro. 

No período de cinco anos (de 2014 a 2018) a radiação solar média do período foi de 388 Wm/², este 

valor é razoavelmente comparável aos valores medidos no Cabo de São Tomé onde sempre há mais 

brilho do Sol que na Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro. Os dados da estação do Porto de Açu 

não podem ser validados. 
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Figura 7.176: Radiação solar medidas no Porto de Açu no período de 10 de maio de 2017 a 30 
de setembro de 2019. 
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Quadro 7.67: Variação da pressão atmosférica durante as horas do dia e os meses do ano no Porto de Açu no período de 10 de maio de 2017 a 
30 de setembro de 2019. 

Hora - 
BRA 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

1 1015.0 1013.9 1014.7 1016.9 1018.6 1021.3 1023.1 1021.7 1019.5 1013.7 1013.1 1011.8 1017.6 

2 1014.6 1013.4 1014.3 1016.5 1018.3 1021.1 1022.8 1021.4 1019.0 1013.2 1012.4 1011.2 1017.2 

3 1014.1 1012.9 1013.7 1016.0 1017.9 1020.7 1022.3 1020.9 1018.4 1012.6 1011.8 1010.7 1016.7 

4 1013.6 1012.4 1013.2 1015.6 1017.4 1020.3 1021.8 1020.5 1018.0 1012.2 1011.5 1010.4 1016.3 

5 1013.5 1012.1 1013.0 1015.3 1017.1 1020.0 1021.6 1020.2 1017.8 1012.1 1011.5 1010.4 1016.1 

6 1013.6 1012.1 1013.0 1015.3 1017.1 1019.9 1021.5 1020.1 1018.0 1012.3 1011.8 1010.7 1016.1 

7 1014.0 1012.4 1013.3 1015.6 1017.4 1020.1 1021.7 1020.5 1018.4 1012.8 1012.4 1011.3 1016.5 

8 1014.6 1013.0 1014.0 1016.3 1018.0 1020.6 1022.0 1021.0 1019.3 1013.7 1013.3 1012.2 1017.1 

9 1015.4 1013.8 1015.4 1017.8 1019.4 1022.0 1023.3 1022.1 1020.5 1014.7 1014.1 1012.9 1018.3 

10 1016.0 1014.6 1016.4 1019.0 1020.8 1023.6 1025.1 1023.3 1021.3 1015.3 1014.6 1013.5 1019.4 

11 1016.2 1015.0 1016.7 1019.5 1021.6 1024.4 1026.0 1024.0 1021.6 1015.5 1014.8 1013.6 1019.8 

12 1016.1 1015.0 1016.4 1019.3 1021.4 1024.4 1026.0 1024.0 1021.4 1015.4 1014.6 1013.4 1019.7 

13 1016.0 1014.7 1016.0 1018.5 1020.7 1023.8 1025.4 1023.5 1020.9 1015.0 1014.3 1013.2 1019.3 

14 1015.5 1014.3 1015.3 1017.8 1019.9 1023.0 1024.6 1022.8 1020.2 1014.2 1013.7 1012.7 1018.6 

15 1015.0 1013.7 1014.6 1017.3 1019.2 1022.2 1024.0 1022.1 1019.5 1013.5 1013.1 1012.2 1017.9 

16 1014.4 1013.1 1014.0 1016.7 1018.7 1021.8 1023.4 1021.4 1018.7 1012.9 1012.5 1011.6 1017.3 

17 1013.9 1012.6 1013.6 1016.2 1018.4 1021.3 1022.9 1021.1 1018.4 1012.6 1012.1 1011.2 1016.9 

18 1013.5 1012.3 1013.4 1016.0 1018.1 1021.2 1022.8 1020.8 1018.3 1012.5 1012.0 1011.1 1016.7 

19 1013.4 1012.3 1013.4 1016.0 1017.8 1020.9 1022.5 1020.7 1018.3 1012.6 1012.1 1011.1 1016.6 

20 1013.5 1012.5 1013.6 1016.1 1018.0 1020.9 1022.5 1020.9 1018.5 1012.9 1012.2 1011.2 1016.8 

21 1013.9 1012.9 1014.1 1016.6 1018.4 1021.3 1022.8 1021.3 1018.9 1013.4 1012.7 1011.6 1017.2 

22 1014.5 1013.4 1014.7 1017.0 1018.7 1021.5 1023.0 1021.6 1019.4 1013.9 1013.2 1012.1 1017.6 
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Hora - 
BRA 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

23 1015.0 1014.0 1015.0 1017.2 1018.8 1021.7 1023.2 1021.8 1019.6 1014.2 1013.6 1012.5 1017.9 

24 1015.3 1014.1 1015.0 1017.2 1018.8 1021.6 1023.3 1021.8 1019.6 1014.1 1013.5 1012.4 1017.9 

Medias 1014.6 1013.3 1014.5 1016.9 1018.8 1021.6 1023.2 1021.6 1019.3 1013.6 1013.0 1011.9 1017.6 

INMET 1013.0 1011.8 1012.7 1015 1016.7 1019.3 1021.2 1020.3 1018.1 1014.4 1013.5 1012.2 1016.3 

Diferença 1.6 1.5 1.8 1.9 2.1 2.3 2 1.3 1.2 -0.8 -0.5 -0.3 1.3 
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7.4.9 Qualidade do Ar 

Para fins de controle da qualidade do ar no estado do Rio de Janeiro, as autoridades ambientais 

utilizam a divisão do território do estado em Regiões. A Região Norte Fluminense (RNF) é formada 

pelos municípios de Campos, Cardoso Moreira, Conceição de Macabú, Macaé, Quissamã, São 

Fidélis, São João da Barra, Carapebus e São Francisco de Itabapoana (Figura 7.177). Nesta região, 

as principais atividades poluidoras do ar são a indústria do petróleo e gás, as atividades portuárias, a 

produção sucroalcooleira e de energia, em geral.  

Figura 7.177: Região Norte Fluminense e as estações de monitoramento da qualidade do ar em 
2015. 

 

 

Segundo o "Relatório da Qualidade do Ar do Estado do Rio de Janeiro - Ano Base 2015", publicado 

pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente), o monitoramento da qualidade do ar em 2015 foi 

realizado através de 4 estações automáticas e 4 semiautomáticas. 

A Figura 7.177 mostra a distribuição espacial das estações no ano de 2015. Observa-se que essa era 

a distribuição de estações conforme o último relatório publicado pelo INEA, no ano de 2016. 

O município de São João da Barra é parte da RNF e se localiza no lado leste da região, no litoral, 

onde foi construído o Porto do Açu. Pelo lado oeste e sul, São João da Barra está contornado pelo 

vasto município de Campos dos Goytacazes. No extremo sudoeste da RNF está o município de 

Macaé. O Projeto Açu Sistema Integrado de Óleo (SPOT) está totalmente dentro da RNF, começa no 

Porto do Açu (Município de São João da Barra), passa pelo município de Campos dos Goytacazes e 

vai até Barra do Furado, no limite do município de Quissamã. 
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7.4.9.1 Padrões de qualidade do ar 

Em 19 de novembro de 2018, o CONAMA adotou novos Padrões Nacionais de Qualidade do Ar pela 

Resolução N0 491/2018. Esta resolução estabelece novos valores para os limites máximos de 

poluição do ar. Os novos padrões estão sendo adotados progressivamente, até se chegar no futuro a 

igualar aos padrões recomendados pela OMS, chamados nessa resolução de Padrões Finais (PF). 

Em 19/11/2018 entrou em vigor o padrão intermediário PI-1; no futuro serão adotados os padrões  

PI-2, PI-3, e finalmente o padrão PF, salvo para os poluentes Monóxido de Carbono (CO), Partículas 

Totais em Suspensão (PTS) e Chumbo (Pb), cujos padrões finais já passaram a ser adotados a partir 

da data de publicação da Resolução O Quadro 7.68 abaixo apresenta os novos padrões de qualidade 

do ar. 

Quadro 7.68: Padrões nacionais de Qualidade do Ar. 

PADRÕES NACIONAIS DE QUALIADE DO AR 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 491 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Poluentes atmosféricos Período de referência Unidade PI-1 PI-2 PI-3 PF 

Dióxido de enxofre (SO2) 
24 horas 

M
ic

ro
g

ra
m

a
s
 p

o
r 

m
e

tr
o

 c
ú

b
ic

o
 (

µ
g

/m
³)

 

125 50 30 20 

MAA (1) 40 30 20 - 

Material particulado (MP10) 
24 horas 120 100 75 50 

MAA (1) 40 35 30 20 

Material particulado (MP2.5) 
24 horas 60 50 37 25 

MAA (1) 20 17 15 10 

Dióxido de nitrogênio (NO2) 
1 hora (2) 260 240 220 200 

MAA (1) 60 50 45 40 

Partículas totais em suspensão (PTS) 
24 horas - - - 240 

MGA (4) - - - 80 

Fumaça 
24 horas 120 100 75 50 

MAA (1) 40 35 30 20 

Ozônio (O3) 8 horas (3) 140 130 120 100 

Chumbo (Pb) MAA (1) - - - 0,5 

Monóxido de carbono (CO) 8 horas ppm - - - 9 

1 - Média aritmética anual (MAA) 

2 - Média horária 

3 - Máxima média móvel obtida no dia 

4 - Média geométrica anual (MGA) 

5 - Valor medido nas PTS 

 

A Resolução N0 491/2018 estabeleceu também os Níveis de Atenção, Alerta e Emergência, conforme 

podem ser verificados no Quadro 7.69. 
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Quadro 7.69: Níveis de atenção, alerta e emergência indicados na Resolução CONAMA Nº 
491/2018. 

NÍVEIS DE ATENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 491 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 

Poluentes 
Dióxido de 

enxofre 
(SO2) 

Material 
particulado 

(MP10) 

Material 
particulado 

(MP2.5) 
Ozônio (O3) 

Dióxido de 
nitrogênio 

(NO2) 

Monóxido de 
carbono 

(CO) 

Períodos de 
referência 

Média de 24 
horas 

Média de 24 
horas 

Média de 24 
horas 

Média 
móvel de 8 

horas 

Média de 1 
hora 

Média móvel 
de 8 horas 

Unidades (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³) (ppm) 

Níveis Limites de concentrações dos níveis 

Atenção 800 250 125 200 1130 15 

Alerta 1600 420 210 400 2260 30 

Emergência 2100 500 250 600 3000 40 

 

A referida Resolução definiu inclusive o índice N1 de qualidade do ar (Boa). Contudo, conforme 

indicado no Quadro 7.70 não foram definidos os limites para os índices de qualidade Ruim, Muito 

Ruim e Péssima pois compete aos Estados da Federação definirem seus valores, e até o momento o 

INEA ainda não publicou esses valores.  

No Relatório de Qualidade do Ar do Estado do Rio de Janeiro, Ano Base 2015, o INEA estabeleceu 

os critérios para validação de dados de monitoramento da qualidade do ar conforme são 

apresentados no Quadro 7.71. 

Quadro 7.70: Classificação da qualidade do ar adotada pela Resolução CONAMA NOº 491/2018. 

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 491 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 

Poluentes 
Dióxido de 

enxofre 
(SO2) 

Material 
particulado 

(MP10) 

Material 
particulado 

(MP2.5) 
Ozônio (O3) 

Dióxido de 
nitrogênio 

(NO2) 

Monóxido de 
carbono 

(CO) 

Períodos de 
referência 

Média de 24 
horas 

Média de 24 
horas 

Média de 24 
horas 

Média móvel 
de 8 horas 

Média de 1 
hora 

Média móvel 
de 8 horas 

Unidades (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³) (ppm) 

Qualidade Índices 

N1 - Boa 0—20 0—50 0—25 0—100 0—200 0—9 

N2 - Moderada x x x x x x 

N3 - Ruim x x x x x x 

N4 - Muito ruim x x x x x x 

N5 - Péssima x x x x x x 
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Quadro 7.71: Critérios para validação de dados de Monitoramento. 

CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DE DADOS DE MONITORAMENTO 

REDE AUTOMÁTICA 

Média Horária  75% das medidas válidas em 1 hora  

Média Diária  75% das médias horárias válidas em 24 horas  

Média Anual  50% das médias diárias válidas para os períodos:  

REDE SEMIAUTOMÁTICA 

Diária  24 horas ± 15 minutos  

Mensal  2/3 das médias diárias válidas no mês  

Anual  1/2 das médias diárias válidas no ano  

7.4.9.2 Fontes de Poluentes do ar na Região Norte Fluminense 

De acordo com INEA (2015) a qualidade do ar na região é afetada principalmente pela queima dos 

canaviais. No processo de queima há emissões de óxidos de nitrogênio e de grande quantidade de 

material particulado. Outras fontes importantes de emissão de poluentes atmosféricos relacionados à 

agroindústria canavieira são os fornos e caldeiras das usinas, onde é usado óleo combustível e 

bagaço de cana. Não menos significativas são as emissões dos caminhões empregados no 

transporte da cana, os implementos agrícolas usados na preparação da terra e no cultivo. Em todo o 

processo de aração, adubagem e corte da cana ocorrem emissões atmosféricas. Além dessas fontes 

derivadas da atividade agroindustrial, existem as fontes de poluentes veiculares no perímetro urbano 

e ao longo das rodovias, especialmente da BR-101. 

Os Municípios litorâneos de Macaé, Campos e São João da Barra, nos últimos anos, vem passando 

por rápido crescimento econômico devido às atividades portuárias, da indústria de produção de 

petróleo e geração de energia. As emissões atmosféricas geradas no município de Macaé não afetam 

a qualidade do ar nos Municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, dado que Macaé 

está a cerca de 100 km de distância e a sotavento dos ventos predominantes em São João da Barra. 

Os fortes ventos de norte a nordeste afastam os poluentes produzidos em Macaé para sudoeste, em 

direção oposta à localização do município de São João da Barra e de toda a área afeta pelas obras 

do SPOT. 

7.4.9.3 Monitoramento da qualidade do ar na Região Norte Fluminense 

No ano de 2015, o monitoramento da qualidade do ar na extensa RNF era feito por quatro estações 

automáticas instaladas no município de Macaé e quatro semiautomáticas instaladas no município de 

Campos dos Goytacazes, conforme o Relatório da Qualidade do Ar do Estado do Rio de Janeiro - 

Ano Base 2015. A localização das estações pode ser vista no mapa da Figura 7.178. 

Atualmente, a empresa Porto do Açu S.A opera quatro estações semiautomáticas de monitoramento 

de material particulado e uma estação automática de material particulado e meteorologia, conforme 

pode-se ver suas localizações na imagem da Figura 7.178 e no Quadro 7.72 a 7.74. A estação 

automática produz uma concentração média a cada hora, portanto, 24 valores por dia. As estações 

semiautomáticas operam com a frequência de uma vez a cada seis dias, isto é, operam por 24 horas 

a cada seis dias, conforme programação anual de amostragem estabelecida pelo Instituto Estadual 

do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA).  
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Figura 7.178: Localização das estações de monitoramento de material particulado no Porto do 
Açu. 
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Quadro 7.72: Estações de monitoramento semiautomático de material particulado (MP) no 
Porto do Açu. 

ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO SEMIAUTOMÁTICO DE MATERIAL PARTICULADO  
(MP) NO PORTO DO AÇU 

Pontos de amostragem  
de 24 horas a cada 6 dias 

Períodos de disponibilidade de dados 

PTS MP10 PM2.5 

P01 - Água Preta 1/5/2018 - 29/9/2019 1/5/2018 - 29/9/2019 19/06/2019 - 29/9/2019 

P02 - Mato Escuro 1/5/2018 - 29/9/2019 X 26/05/2019 - 29/9/2019 

P03 - Mato Escuro Centro 1/5/2018 - 29/9/2019 1/5/2018 - 29/9/2019 26/05/2019 - 29/9/2019 

P04 - Barra do Açu 1/5/2018 - 29/9/2019 1/5/2018 - 29/9/2019 19/06/2019 - 29/9/2019 

I. Monitoramento de material particulado no Porto de Açu 

A seguir, serão apresentadas as concentrações máximas diárias e mensais do monitoramento 

automático de PTS e PM10 da estação P05 - EAMQAr. O monitoramento horário dessa estação 

cobre o período de 10 de maio de 2017 a 30 de setembro de 2019. 

a) Concentrações máximas diárias de material particulado PM10 

O gráfico da Figura 7.179 exibe as taxas de recuperação de dados de PM10 pela estação Automática 

P05 - EAMQAr em cada mês do período de 10/5/2017 a 30/9/2019. Observa-se que somente em 

setembro de 2017 a taxa de recuperação de dados de PM10 ficou abaixo do critério dos  

75% (Quadro 7.73) exigidos pelo INEA para validação dos dados. 

O gráfico da Figura 7.178 apresenta também a segunda concentração máxima diária de PM10 em 

cada mês. No período de 29 meses, a concentração máxima de 24 horas ocorreu em outubro de 

2017, e atingiu o valor de 52,7 µg/m³, e a segunda máxima teve o valor de 49,3 µg/m³. O valor de 

52,7 µg/m³ está abaixo do padrão atual PI-1 em vigor para PM10, que é de 120 µg/m³, mas está 

acima do limite do padrão final PF de 50,0 µg/m³. Nos meses de janeiro de 2018 a setembro de 2019, 

as concentrações máximas de PM10 ficaram abaixo do valor de 40 µg/m³, com exceção em agosto 

de 2019. 
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Figura 7.179: Concentrações máximas diárias de material particulado (MP10) no Porto do 
Açu no período de 1/5/2017 a 30/9/2019 obtidos pela estação Automática P05 - EAMQAr. 

 

 

b) Concentrações máximas diárias de material particulado suspenso (PTS) 

O gráfico da Figura 7.180 apresenta a concentração máxima diária de material particulado suspenso 

(PTS) em cada mês do período de 29 meses. Nesse período houve nove meses em que a taxa de 

recuperação de dados de PTS não atingiu a meta mínima de 75% para validação. A concentração 

máxima de 24 horas ocorreu em agosto de 2017, mas a taxa de recuperação foi de 62,5%, portanto, 

não atendeu o critério de 75%. Em julho de 2019, a primeira concentração máxima de 24 horas foi de 

52,9 µg/m³ e a segunda de 36,4 µg/m³, com taxa de recuperação de 91,7%. Esses valores das 

concentrações estão bastante abaixo do limite atual de 240 µg/m³ para PTS (Resolução CONAMA  

Nº 491/2018).  
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Figura 7.180: Concentrações máximas diárias de material particulado suspenso (PTS) no 
Porto do Açu no período de 1/5/2017 a 30/9/2019 obtidos pela estação Automática P05 - 
EAMQAr. 

 

 

c) Concentrações médias mensais de material particulado inalável PM10 

Foram obtidas também as médias mensais das concentrações de material particulado inalável 

(PM10) com base nos dados da estação automática P05 - EAMQAr do Porto do Açu para o período 

de 10/5/2017 a 30/9/2019 (Figura 7.181). Nesse período, a recuperação de dados de PM10 atendeu 

o critério de 75% em 27 meses, e somente nos meses de maio e setembro de 2017 não foi atingida a 

meta mínima de 75%. 

Não existe na regulamentação um limite para as concentrações médias mensais, entretanto, 

considerando-se o limite do padrão PI-1 (40 µg/m³) para a média anual de PM10, verifica-se que, no 

mês de outubro de 2017, a concentração de 31,3 µg/m³ não atingiu o limite para a média anual . Por 

outro lado, a média do período foi de 20,4 µg/m³, bastante abaixo do limite anual (Quadro 72).  

Nos 12 meses do ano de 2018, a concentração média de PM10 foi de 18,4 µg/m³. 
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Figura 7.181: Concentrações médias mensais de material particulado inalável (PM10) no 
Porto do Açu no período de 10/5/2017 a 30/9/2019 obtidos pela estação Automática P05 - 
EAMQAr. 

 

 

d) Concentrações médias mensais de material particulado suspenso (PTS) 

Foram igualmente obtidas as médias mensais das concentrações de material particulado suspenso 

(PTS) com base nos dados da estação automática P05 - EAMQAr do Porto do Açu para o período de 

10/5/2017 a 30/9/2019 (Figura 182). Nesse período, a recuperação de dados de PTS atendeu o 

critério de 75% em 25 meses, não foi atingida a meta em maio e outubro de 2017, e também nos 

meses de setembro de 2018 e 2019. Em outubro de 2017, foi encontrada a maior concentração 

média mensal de 28,6 µg/m³, mas a recuperação de dados foi de apenas 62,6%. A maior 

concentração média mensal válida ocorreu em setembro de 2017 e foi de 27,5 µg/m³, bastante abaixo 

do limite do padrão atual PI-1 de 80 µg/m³ para o período de um ano. Nos 12 meses de 2018, a 

média foi de 17,6 µg/m³. 

Por outro lado, a média do período de 10/5/2017 a 30/9/2019 foi de 21,0 µg/m³, bastante abaixo do 

limite anual (Quadro 7.73). 
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Figura 7.182: Concentrações médias mensais de material particulado suspenso (PTS) no 
Porto do Açu no período de 10/5/2017 a 30/9/2019 obtidos pela estação Automática P05 - 
EAMQAr. 

 

 

Quadro 7.73: Concentrações médias de material particulado na estação P0 - EAMQAR no 
período de 10/5/2017 a 30/9/2019. 

MÊS PM10 PTS 

Jan 22.0 21.1 

Fev 19.5 20.2 

Mar 17.9 19.6 

Abr 16.1 17.6 

Mai 17.5 19.6 

Jun 18.4 19.9 

Jul 20.6 22.3 

Ago 20.4 22.0 

Set 25.5 25.1 

Out 26.4 25.0 

Nov 21.9 20.9 

Dez 21.3 20.5 

Média 20.4 21.0 
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II. Concentrações máximas de material particulado nas estações semiautomáticas 

A seguir são apresentados as concentrações de PM10 e PTS obtidas pelas estações 

semiautomáticas Barra do Açu, Água Preta e Mato Escuro Centro, conforme períodos indicados na 

no Quadro 7.74. 

a) Concentrações de partículas inaláveis PM10 

O gráfico da Figura 7.183 apresenta as concentrações médias em 24 horas obtidas pelas estações 

semiautomáticas Barra do Açu, Água Preta e Mato Escuro Centro no período de 1/5/2018 a 

29/9/2019. Observa-se que nesse período de 17 meses não foi atingido o limite de 120 µg/m³ em 

nenhum dia, em nenhuma das três estações (Resolução CONAMA Nº 491/2018). O Quadro 7.74 

mostra as primeiras e segundas máximas concentrações de PM10 dessas três estações. A maior 

máxima verificada de 39 µg/m³ ocorreu na estação de Barra do Açu em 11 de setembro de 2019. As 

concentrações médias do período de 17 meses foram de 21,7 µg/m³ em Barra do Açu, de 16,0 µg/m³ 

em Água Preta e de 17,9 µg/m³ em Mato Escuro Centro, portanto abaixo de limite de 40 µg/m³ 

determinado como máximo anual pela Resolução CONAMA Nº 491/2018. 

Figura 7.183: Concentrações médias em 24 horas de material particulado inalável (PM10) nas 
estações semiautomáticas Barra do Açu, Água Preta e Mato Escuro Centro no período de 
1/5/2018 a 29/9/2019. 
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Quadro 7.74: Primeiras e segundas concentrações máximas de PTS e PM10 nas estações 
semiautomáticas. 

PRIMEIRAS E SEGUNDAS CONCENTRAÇÕES MÁXIMAS NAS ESTAÇÕES SEMIAUTOMÁTICAS 

 
Datas da 

ocorrência 
Estações PTS 

Datas da 
ocorrência 

Estações PM10 

Máximas 
(µg/m³) 

DATA BARRA DO AÇU DATA BARRA DO AÇU 

1ª 11-set-19 102.1 11-set-19 39.0 

2ª 17-set-19 83.7 21-dez-18 38.2 

Máximas 
(µg/m³) 

DATA MATO ESCURO DATA ÁGUA PRETA 

1ª 11-set-19 80.4 21-dez-18 33.8 

2ª 17-set-19 57.6 4-out-18 30.7 

Máximas 
(µg/m³) 

DATA 
MATO ESCURO 

CENTRO 
DATA 

MATO ESCURO 
CENTRO 

1ª 11-set-19 84.7 17-set-19 37.5 

2ª 17-set-19 70.1 10-out-18 33.1 

b) Concentrações de partículas suspensas totais (PTS) 

A Figura 7.184 apresenta as concentrações médias em 24 horas de material particulado total (PTS) 

nas estações semiautomáticas Barra do Açu, Mato Escuro e Mato Escuro Centro no período de 

1/5/2018 a 29/9/2019. No período de 17 meses não foi atingido o limite de 240 µg/m³ em nenhum dia, 

em nenhuma das três estações (Resolução CONAMA Nº 491/2018). Quadro 7.74 apresenta as 

primeiras e segundas máximas concentrações de PTS dessas estações. A maior concentração 

máxima foi de 102 µg/m³, e ocorreu na estação de Barra do Açu em 11 de setembro de 2019. 

As concentrações médias de PTS no período de 17 meses foram de 41,9 µg/m³ em Barra do Açu, de 

29,4 µg/m³ em Mato Escuro e de 35,8 µg/m³ em Mato Escuro Centro, portanto abaixo de limite de  

80 µg/m³ determinado como máximo anual pela Resolução CONAMA Nº 491/2018. 
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Figura 7.184: Concentrações médias em 24 horas de material particulado total (PTS) nas 
estações semiautomáticas Barra do Açu, Mato Escuro e Mato Escuro Centro no período de 
1/5/2018 a 29/9/2019. 

 

 

c) Concentrações máximas de material particulado fino PM2.5 

Concentrações de partículas inaláveis PM2.5 

O monitoramento de partículas finas PM2.5 no Porto do Açu começou em 26 de maio de 2019 na 

estação semiautomática de Mato Escuro Centro e em 19 de junho de 2019 nas estações 

semiautomáticas de Água Preta e Barra do Açu. O Quadro 7.75 apresenta os dados das 

concentrações diárias obtidos nesses quatro meses. No final da tabela são indicados os valores da 

primeira e segunda máxima diária. Nas três estações, o valor da primeira máxima diária ficou abaixo 

de 21 µg/m³; diante do limite do padrão PI-1 de 60 µg/m³ para concentração de PM2.5 no período de 

24 horas, esse valor é baixo (Resolução CONAMA Nº 491/2018). A média do padrão PI-1 para o 

período de um ano é de 20 µg/m³. No final do Quadro 7.75 são mostradas as médias do período que 

ficaram em torno de 12 µg/m³. 

Quadro 7.75: Estações de monitoramento semiautomático de material particulado fino (PM2.5) 
no Porto do Açú. 

DATA BARRA DO AÇU(PM2,5) ÁGUA PRETA(PM2,5) 
MATO ESCURO 
CENTRO(PM2,5) 

26-mai-19 X X 19.23 

1-jun-19 X X 15.08 

7-jun-19 X X 6.61 

13-jun-19 x x 7.90 
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DATA BARRA DO AÇU(PM2,5) ÁGUA PRETA(PM2,5) 
MATO ESCURO 
CENTRO(PM2,5) 

19-jun-19 11.49 17.59 9.01 

25-jun-19 11.67 12.66 11.27 

1-jul-19 10.34 12.79 11.21 

7-jul-19 12.84 13.49 9.49 

13-jul-19 20.21 18.89 16.32 

19-jul-19 9.59 12.80 11.18 

25-jul-19 9.64 11.10 12.12 

31-jul-19 13.27 15.71 15.70 

6-ago-19 10.76 8.90 13.40 

12-ago-19 11.84 11.64 10.78 

18-ago-19 12.95 15.04 13.80 

24-ago-19 8.05 8.54 8.64 

30-ago-19 10.93 11.15 11.60 

5-set-19 10.01 8.42 8.18 

11-set-19 13.33 13.49 17.01 

17-set-19 12.79 14.20 20.04 

23-set-19 11.28 12.60 8.64 

29-set-19 7.47 8.31 9.08 

Médio do período  11.6 12.6 12.1 

Máximas Data (µg/m³) Data (µg/m³) Data (µg/m³) 

1ª 13-jul-19 20.21 13-jul-19 18.89 17-set-19 20.04 

2ª 11-set-19 13.33 19-jun-19 17.59 26-mai-19 19.23 

III. Índice de qualidade do ar da área do Porto do Açu 

A Resolução CONAMA Nº 491/2018 definiu somente o índice Nível N1 (Boa) de qualidade do ar 

relativo aos diversos poluentes regulamentados. Uma região é classificada como de qualidade do ar 

BOA quando as concentrações de PM10 ficam abaixo do valor médio de 50 µg/m³. Para o parâmetro 

PM2.5, a qualidade do ar é boa se as concentrações médias não ultrapassam o valor de 25 µg/m³. 

Como se pode verificar nos Quadros 7.72 a 7.74, a área do Porto do Açu tem qualidade do ar BOA, 

para todo os tipos de materiais particulados (MP) regulamentados.  

Ressalta-se que não foi possível uma avaliação da qualidade do ar no tocante aos gases poluentes 

na área do Porto do Açu por ausência de dados de monitoramento. Todavia, conforme o Relatório 

Anual do INEA de 2015, a RNF apresentava boa qualidade do ar relativamente os óxidos de enxofre 

(SOx) e óxidos de nitrogênio (NOx). Relativamente, a outros poluentes não havia informações em 

2015. Cabe destacar que, no período entre 2016 e 2019 não foram publicados outros relatórios que 

permitam uma avaliação mais atualizada da quadidade do ar na região de interesse. 
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7.4.10 Caracterização do Nível de Ruído 

Com a finalidade de caracterizar os níveis de ruídos da região onde se pretende instalar o Projeto 

SPOT, foi realizado um levantamento primário dos tipos e intensidades de ruídos em 14 pontos 

distribuídos ao longo do traçado do oleoduto. A localização dos pontos de medição é apresentada no 

Mapa 7.15. 

O relatório de caracterização de ruídos se encontra no Anexo 7.5. 
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7.5 Meio Biótico 

7.5.1 Áreas Protegidas e Prioritárias para a Conservação 

O presente item apresenta a caracterização da Área de Estudo do Projeto SPOT quanto à existência 

de áreas legalmente protegidas e áreas prioritárias para a conservação. As Áreas Legalmente 

Protegidas, para os fins deste tópico do Estudo, englobam as Unidades de Conservação (UCs) e seus 

mosaicos, além de Corredores Ecológicos (ou de biodiversidade) e as Áreas Prioritárias para 

Conservação.  

Tais Áreas são considerados espaços essenciais, pois conservam a biodiversidade ao mesmo tempo 

em que são provedores de serviços ambientais e geradores de oportunidades de negócios  

(MMA, 2016a).  

Outras áreas especialmente protegidas que merecem atenção, quanto a sua conservação, como Área 

de Proteção Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) são tratadas dentro do diagnóstico relativo à flora 

(item 7.5.3) deste EIA. Portanto, neste item são apresentados somente os dados referentes às 

seguintes áreas protegidas e prioritárias para conservação:  

• Unidades de Conservação (esferas Federais, Estaduais e Municipais); 

• Corredores Ecológicos; 

• Mosaico de Unidades de Conservação; 

• Áreas Prioritárias para a Conservação. 

O levantamento das Áreas Protegidas teve como base normas como o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza - SNUC (Lei nº 9.985/2000) e seu Decreto regulamentador  

(Decreto nº 4.340/2002), a Resolução do CONAMA nº 428/2010 e outros instrumentos legais 

pertinentes. Também foram consideradas outras fontes de dados pertinentes para o diagnóstico: 

páginas eletrônicas como a do Ministério do Meio Ambiente - MMA, do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - ICMBio, do Instituto Estadual do Ambiente - INEA e da Secretaria de 

Estado do Ambiente - SEA.  

7.5.1.1 Unidades de Conservação - UCs 

Segundo definição do Ministério do Meio Ambiente  (MMA)1, Unidades de Conservação são espaços 

territoriais que possuem a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e 

ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das 

águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente.  

A análise da sobreposição das UCs e suas Zonas de Amortecimento com o SPOT foi realizada com o 

geoprocessamento de informações obtidas com o levantamento de dados secundários. De acordo com 

o Artigo nº 25 do SNUC (Lei nº 9.985/00), as Unidades de Conservação devem apresentar Zonas de 

Amortecimento (ZA), exceto Áreas de Proteção Ambiental (APA) e Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPN). Nos casos em que a UC não possuir Zona de Amortecimento estabelecida, na prática, 

esta deve ser considerada de 3km a partir da delimitação da área, conforme Resolução  

CONAMA n° 428/2010 (salvo nos casos de RPPNs, APAs e Áreas Urbanas Consolidadas, hipóteses 

em que não se aplica essa faixa de 3 km). 

Com base no levantamento realizado não foram identificadas UCs no traçado previsto, entretanto, para 

fins de diagnóstico, foram levantadas todas as UCs federais, estaduais e municipais, e suas Zonas de 

 
1 Disponível em: <https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/o-que-sao.html>. Acesso em 15 jan 
2020. 
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Amortecimento, inseridas totalmente ou parcialmente nas Áreas de Estudo do empreendimento 

(Quadro 7.76; Mapa 7.16).  

Considerando o exposto, foram identificadas 05 (cinco) UCs inseridas na Área de Estudo Regional 

(AER), são elas: o Parque Nacional (PARNA) da Restinga de Jurubatiba (esfera federal), o Parque 

Estadual (PE) da Lagoa do Açu, Parque Estadual (PE) do Desengano (ambos de esfera estadual) e a 

Área de Proteção Ambiental (APA) Lagamar e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Caruara (ambas de esfera municipal). Esta última corresponde à UC mais próxima ao traçado do 

empreendimento, localizada a apenas 110 metros de distância. 

Quadro 7.76: Unidades de Conservação inseridas na Área de Estudo do empreendimento e 
respectivas informações, incluindo a distância da UC à faixa de servidão do Projeto SPOT e Área 
de Estudo interceptada.  

NOME 
ESFERA 

ADMINISTRATIVA 
ÁREA 
(ha) 

MENOR 
DISTÂNCIA 

(km) 

ÁREA DE 
ESTUDO 

MUNICÍPIOS 

PARNA da Restinga 
de Jurubatiba 

Federal 14.922,39 13,40 AEL 
Macaé, Carapebus e 
Quissamã 

PE do Desengano Estadual 21.431,00 49,00 AER 

Santa Maria 
Madalena, São Fidélis 
e Campos dos 
Goytacazes 

PE da Lagoa do Açu Estadual 8.251,00 7,10 AEL 
Campos dos 
Goytacazes 

APA do Lagamar Municipal 262,46 9,00 AER 
Campos dos 
Goytacazes 

RPPN Fazenda 
Caruara 

Municipal 3.844,00 0,11 AEL São João da Barra 
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7.5.1.2 Corredores Ecológicos, os Mosaicos de UC e a Reserva da Biosfera 

Além das Unidades de Conservação, com a criação da Lei do SNUC foram disponibilizados aos órgãos 

gestores três instrumentos de gestão territorial, os Corredores Ecológicos, os Mosaicos de UC e a 

Reserva da Biosfera.  

Os Corredores Ecológicos foram definidos no Art. 2º, Parágrafo XIX do SNUC (Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000) como “porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 

conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a 

dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 

populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das 

unidades individuais”.  

Por se tratarem de instrumentos de gestão territorial relacionados à Unidade de Conservação, as regras 

de utilização e ocupação dos corredores, bem como seus planejamentos, são determinados no escopo 

do Plano de Manejo das UCs associadas, incluindo medidas que visem, inclusive, a promoção e 

integração à vida socioeconômica das comunidades circunvizinhas2.  

A Organização Não-Governamental (ONG) Conservação Internacional - Brasil (CI) definiu o Corredor 

de Biodiversidade da Serra do Mar, representado na Área de Estudo do empreendimento e que 

compreende a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, no Estado de São Paulo, parte da Serra da 

Mantiqueira em Minas Gerias e o Estado do Rio de Janeiro, tendo como limite norte o Rio Paraíba do 

Sul (Mapa 7.17). De acordo com a ONG, a implantação deste corredor é justificada uma vez que esta 

região possui um dos principais trechos contínuos de Mata Atlântica e uma das maiores concentrações 

de espécie endêmicas da fauna e da flora. Além disso, muitos riachos costeiros da região apresentam 

um elevado nível de endemismo de peixes da Mata Atlântica. 

 

  

 
2 Disponível em: <https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/corredores-ecologicos>. Acesso em 15 jan 
2020. 

https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/corredores-ecologicos
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Além dos corredores implantados diretamente pelo MMA por meio da execução de projetos-piloto ou 

por outras entidades não-governamentais, também observa-se a existência de corredores legalmente 

reconhecidos em âmbito estadual e internacional. Uma vez que não estão representados na Área de 

Estudo Regional do empreendimento, os corredores estaduais não serão abordados neste capítulo. 

Entretanto, as Reservas da Biosfera representam um modelo de corredor internacionalmente 

reconhecidos com gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, se apoiando em 

zonas com maior ou menor grau de restrição das atividades humanas. Estas unidades são 

reconhecidas pelo programa “O Homem e a Biosfera” da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que delimitam 669 reservas ao redor do mundo3. 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) cobre importantes porções da Mata Atlântica de  

17 estados entre o Piauí e o Rio Grande do Sul, totalizando mais de 780.000 km². O principal objetivo 

é a conservação e recuperação dos corredores ecológicos e de remanescentes estratégicos 

significativos de Mata Atlântica, além da promoção do uso sustentável. Na Área de Estudo Regional do 

empreendimento a RBMA cobre grande parte dos municípios de Quissamã e São João da Barra e uma 

pequena porção do município de Campos dos Goytacazes, sendo que nos três municípios é 

interceptada pelo empreendimento. Destaca-se que a faixa de servidão do empreendimento intercepta 

25,76 hectares de área da RBMA, onde a maior parte destina-se à zona de amortecimento (17,17 ha), 

seguida por 6,98 ha de zona de transição e 1,61 ha destinada à área núcleo da RBMA (Mapa 7.18). 

 

  

 
3 Disponível em: <https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/reserva-da-biosfera.html>. Acesso em 15 
jan 2020. 

https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/reserva-da-biosfera.html
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Outro instrumento de gestão e ordenamento territorial voltado à conservação da natureza é o Mosaico 

de Unidades de Conservação, criado como um modelo de gestão de áreas protegidas visando a 

participação, integração e envolvimento dos gestores das UCs com a população local. O SNUC  

(Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000) define os Mosaicos como “(...) quando existir um conjunto de 

unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e 

outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá 

ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, 

de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável no contexto regional”. O MMA reconhece atualmente 15 Mosaicos de UC, 

dentre os quais destacam-se no Estado do Rio de Janeiro cinco, embora nenhum deles esteja inserido 

na Área de Estudo Regional do empreendimento.  

7.5.1.3 Áreas Prioritárias para a Conservação (APC) 

Quanto às Áreas Prioritárias para a Conservação (APC), embora não sejam áreas estritamente 

protegidas do ponto de vista legal, são descritas nesse capítulo dada a sua importância para a 

conservação. Trata-se de um instrumento de política pública criado pelo MMA com a finalidade de 

apoiar a tomada de decisão no planejamento e na implementação de ações como criação de UCs, 

licenciamento, fiscalização e fomento ao uso sustentável. São classificadas em diferentes níveis de 

importância e prioridade, e devem ser interpretadas como regiões sensíveis sob o ponto de vista da 

conservação e onde deve-se ter a menor interferência possível, principalmente em suas áreas 

preservadas4. 

Estas Áreas foram instituídas formalmente pelo Decreto nº 5.092 de 21/05/2004 no âmbito das 

atribuições do MMA e, recentemente, passaram por uma atualização publicada através da Portaria  

nº 463 de 18 de dezembro de 2018 do Ministério do Meio Ambiente. Embora a definição e os limites 

geográficos de cada área já se encontre disponível para consulta, a ficha informativa com detalhes de 

cada área ainda não foi disponibilizada. Com base no levantamento realizado foram identificadas na 

área de estudo do empreendimento cinco APCs, separadas quanto as suas importâncias biológicas e 

prioridades de ação (Mapa 7.19).  

Destaca-se que o empreendimento em questão intercepta duas APCs, a primeira localizada no litoral 

norte de Quissamã e em uma pequena porção do litoral sul de Campos dos Goytacazes  

(4,09 hectares de área da APC interceptada) e a segunda localizada no litoral de São João da Barra, 

nos limites do Porto do Açu (6,86 hectares de área da APC interceptada). Embora não se tenha 

conhecimento acerca dos objetivos destas APCs, especula-se que tenha sido criada para a proteção 

dos remanescentes de restinga encontrados na região, bem como proteção das praias costeiras, locais 

de desova de algumas espécies de quelônios (Mapa 7.19)5. 

 

  

 
4 Disponível em: <http://areasprioritarias.mma.gov.br/>. Acesso em 15 jan 2020. 
5 http://areasprioritarias.mma.gov.br/2-atualizacao-das-areas-prioritarias 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5092.htm
http://areasprioritarias.mma.gov.br/
http://areasprioritarias.mma.gov.br/2-atualizacao-das-areas-prioritarias
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7.5.1.4 Considerações Finais 

De uma maneira geral, pode-se observar que o SPOT será inserido em região de importância 

ambiental, porém, sua instalação não afetará Unidades de Conservação e dar-se-á em plena 

congruência com as normas ambientais em vigência relacionadas às áreas ambientalmente protegidas. 

Destaca-se que o traçado no projeto não atravessa nenhuma Unidade de Conservação e os tipos de 

impactos causados pela espécie do empreendimento (oleodutos) corroboram para a conclusão aqui 

exposta. 
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7.5.2 Ecossistemas 

A Convenção de Diversidade Biológica (CDB 1992), promulgada no Brasil pelo Decreto  

nº 2.519/1998, define um ecossistema como um complexo dinâmico de comunidades de plantas, 

animais e microrganismos e seu ambiente não-vivo, como a água e o solo, interagindo como uma 

unidade funcional. Neste contexto, o Brasil é um dos países com maior capital natural do mundo, os 

ecossistemas brasileiros abrigam aproximadamente 20% da biodiversidade mundial e 12% das 

reservas de água doce do planeta (MMA 2019).  

Recentemente, a Plataforma Brasileira sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES) 

publicou o Sumário para Tomadores de Decisão (STD) do 1º Relatório sobre Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos do Brasil. Esse trabalho documenta que, atualmente, entre as várias pressões que 

resultam em perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos no Brasil, têm papel de destaque as 

mudanças de uso da terra e as mudanças climáticas. 

A área de estudo está inserida no bioma Mata Atlântica e inclui diferentes tipos de ecossistemas 

deste bioma. Segundo estimativas, entre 11 e 16% da cobertura original da Mata Atlântica encontra-se 

preservada (Ribeiro et al. 2009),. O restante de sua cobertura original remanescente encontra-se 

fragmentada em pequenas porções de florestas, isoladas e altamente vulneráveis aos efeitos de borda 

(Ribeiro et al. 2009). 

A Região Norte Fluminense possui uma fisionomia bem particular, embora carregue muitas 

marcas deixadas pelas atividades econômicas nela desenvolvidas. A conformação das características 

de relevo, vegetação, solo, assim como os ecossistemas gerados pela interação destes e de outros 

elementos, teve origem num passado bem distante, a cerca de 18 milhões de anos atrás, com eventos 

de regressão e sucessão do mar (Soffiati 1995). Na época do descobrimento, o Bioma Mata Atlântica 

recobria cerca de 98% do território fluminense, englobando a mata propriamente dita (floresta ombrófila 

e estacional) e ecossistemas associados, como manguezais, restingas e campos de altitude (SOS Mata 

Atlântica 1998). No decorrer da história da Região Norte Fluminense boa parte deste Bioma foi 

destruído, segundo estimativas, restaram aproximadamente 5% de sua área original, a qual se encontra 

fragmentada, com remanescentes em geral menores que 100 hectares (SOS Mata Atlântica 2001). 

A caracterização dos ecossistemas na Área de Estudo foi realizada a partir da análise e 

reprodução de base cartográfica do INEA (2018)1 que mapeou a cobertura e uso da Região 

Hidrográfica IX (Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana) a partir de imagens de satélite de 2013 a 2015, no 

âmbito do projeto Olho no Verde. Após a reprodução, estes dados foram corroborados por dados 

secundários disponíveis e, quando necessário, complementados por dados primários e imagens do 

Google Earth®. As informações levantadas permitiram descrever os ecossistemas presentes quanto as 

suas principais características, distribuição e relevância para a biota regional. 

Os ecossistemas presentes na AER foram divididos entre ecossistemas aquáticos e terrestres e os 

mesmos encontram-se descritos a seguir: 

• Ecossistemas Dulcícolas 

‒ Áreas Úmidas ou Alagadas; 

‒ Corpos Hídricos; 

‒ Sistemas Lagunares. 

• Ecossistemas Terrestres 

‒ Restingas; 

 
1 https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=00cc256c620a4393b3d04d2c34acd9ed 

https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biodiversidade/Economia%20dos%20Ecossistemas%20e%20da%20Biodiversidade/Status%20atual%20dos%20ecossistemas/Sum%C3%A1rio-para-Tomadores-de-Decis%C3%A3o-BPBES-1.pdf
https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=00cc256c620a4393b3d04d2c34acd9ed
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‒ Áreas Naturais Florestadas; 

‒ Mangues. 

7.5.2.1 Ecossistemas Dulcícolas 

Os ecossistemas de água doce têm grande importância ecológica e para a biodiversidade mundial. Na 

América do sul, os ambientes dulcícolas são responsáveis pela mais rica e diversificada ictiofauna 

continental, reunindo aproximadamente 60 famílias e várias centenas de gêneros (Vari & Weitzman 

1990). Estes ambientes também abrigam grande número de espéc2ies de plantas aquáticas, além de 

muitas espécies da fauna terrestre associada. Este item apresenta, baseado em dados secundários, o 

diagnóstico dos principais ecossistemas dulcícolas da AER. Serão abordados aqui os itens de maior 

relevância para a caracterização do ambiente, como localização e aspectos biológicos, além de 

destacar as principais espécies associadas. 

a) Áreas Úmidas ou Alagadas 

O Ministério do Meio Ambiente, por meio da Recomendação CNZU (Comitê Nacional de Zonas Úmidas) 

nº 7, de de 11 de junho de 2015, define áreas úmidas2 como complexos ecossistemas que englobam 

desde as áreas marinhas e costeiras até as continentais e as artificiais. Estas áreas ocorrem na 

interface entre ambientes terrestres e aquáticos, podendo ser permanentes, periodicamente inundados 

ou com solo encharcado. Suas águas podem ser doces, salobras ou salgadas, com comunidades de 

plantas e animais adaptados a sua dinâmica hídrica. Alguns exemplos são os lagos, manguezais, 

pântanos e também áreas irrigadas para agricultura, reservatórios de hidrelétricas etc. Ao todo, são 

classificados  

42 diferentes tipos de zonas úmidas (WWF 2019).  

A definição do conceito de área úmida surgiu na Convenção de Ramsar. O tratado intergovernamental 

celebrado no Irã, em 1971, marcou o início das ações nacionais e internacionais para a conservação e o 

uso sustentável das zonas úmidas e de seus recursos naturais. Atualmente, 150 países são signatários 

do tratado, incluindo o Brasil. A Convenção de Ramsar foi promulgada em nosso país pelo Decreto  

nº 1.905/1996. 

No contexto da Área de Estudo Regional, embora a região de inserção do SPOT não seja considerada 

um Sítio Ramsar, claramente determinadas áreas podem ser consideradas Úmidas, segundo a 

Classificação Brasileira (adaptado de Junk et al. 2013). A ocorrência destas áreas está associada à 

presença de unidades geomorfológicas específicas, com  predominância de muito baixa à baixa 

declividade, e basicamente com ausência de variações altimétricas. Soma-se ainda, a existência de 

uma planície drenada por muitos rios e canais naturais e artificiais, com processos de inundação de alta 

permeabilidade e nível de água sub-aflorante ou aflorante (Figura 7.185). Algumas áreas úmidas 

reconhecidas na região encontram-se próximas à área de contato com a lagoa do Açu, a lagoa Feia e o 

banhado da Boa Vista. 

  

 
2 Disponível em: <https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zonas-umidas-convencao-de-ramsar.html>. 
Acesso em 15 jan 2020. 

https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zonas-umidas-convencao-de-ramsar.html
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Figura 7.185: Área Úmida periodicamente inundada em Campos dos Goytacazes. 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Estas áreas apresentam importante papel no ciclo hidrológico local, ampliando a capacidade de 

retenção da região onde se localiza e promovendo o múltiplo uso das águas pelos seres humanos. 

Apresentam uma vegetação adaptada às condições de alagamento do solo composta, em sua maioria, 

por espécies herbáceas higrófilas. Tais condições tornam estes ecossistemas como fundamentais para 

a manutenção das funções ecológicas da paisagem e da fauna. Destacam-se espécies endêmicas 

terrestres e aquáticas, espécies ameaçadas e raras, além de migratórias. Tais áreas funcionam como 

locais de reprodução, abrigo e alimentação para muitas destas espécies (Prochnow & Campanili 2006). 

Dentre a fauna local dependente destes ecossistemas úmidos destaca-se a família de peixes Rivulidae, 

que engloba espécies de pequeno porte que vivem em ambientes aquáticos muito rasos, parcial ou 

completamente isolados de rios e lagos, como áreas marginais de riachos ou brejos (ICMBio 2013). Os 

peixes-das-nuvens, como são conhecidos, podem ser facilmente encontrados em ambientes aquáticos 

sazonais formados durante a estação chuvosa, e secos durante a estação de estiagem. Para isso, 

possuem ovos resistentes a esta época do ano, que eclodem após as primeiras chuvas. A importância 

da manutenção de áreas úmidas para a conservação destas espécies foi consolidada através da 

Instrução Normativa nº 5, de 21 de maio de 20043, onde o Ministério do Meio Ambiente listou  

52 espécies desta família como ameaçadas de extinção e, alguns anos mais tarde, o ICMBio elaborou 

um Plano de Ação Nacional para a Conservação de Rivulídeos (ICMBio 2013). 

b) Rios e Canais 

A costa leste do Brasil destaca-se por comportar uma grande rede de rios, riachos e canais, que se 

estende por um corredor de aproximadamente 3.000 km, formando a bacia do leste, que está inserida 

no bioma da Mata Atlântica. A Área de Estudo Regional do empreendimento está inserida no contexto 

da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH-IX), que corresponde a uma das 

nove Regiões Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. Esta RH ocupa uma área de 

aproximadamente 62.000 km², estendendo-se pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais e abrangendo 184 municípios, sendo 57 municípios no estado do Rio de Janeiro. A área da 

bacia corresponde a aproximadamente 0,7% da área do país, cerca de 6% da Região Sudeste do 

Brasil e, no Rio de Janeiro, a bacia abrange 63% da área total do estado (CEIVAP 2019). 

 
3 Atualmente revogada e substituída pela Portaria Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 445/2014. 
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Localmente, a Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH-IX) subdivide-se em 

nove microbacias, sendo algumas contribuintes diretas da calha do rio e outras afluentes. Algumas 

microbacias recebem água do rio Paraíba do Sul através dos canais da baixada dos Goytacazes, que 

se distribuem por toda a planície, tanto na margem direita como na esquerda. Esta região apresenta 

um complexo sistema hídrico composto por rios, lagos e uma rede de 1500 km de canais artificiais, 

construídos para o escoamento de áreas brejosas e lagoas temporárias presentes na baixada dos 

Goytacazes e também para o saneamento da região (Soffiati 1995). 

As bacias hídricas mais destacadas da Área de Estudo Regional são a do rio Paraíba do Sul e a da 

Lagoa Feia. Na Lagoa Feia, desembocam duas importantes bacias: a do rio Ururaí, que drena uma 

grande área ao norte da lagoa, e a do rio Macabu. O rio Ururaí tem sua nascente na serra localizada a 

montante da Lagoa de Cima, passa através dessa lagoa e desagua na porção noroeste da Lagoa 

Feia. Já a bacia do rio Paraíba do Sul, resulta da confluência dos rios Paraibuna, cuja nascente 

encontra-se no município de Cunha, e Paraitinga, que nasce no município de Areias, ambos no 

estado de São Paulo, a 1.800 metros de altitude, percorrendo 1.150km até desaguar no Oceano 

Atlântico, no norte fluminense, na praia de Atafona, localizada no município de São João da Barra 

(CEIVAP 2019). 

Dentre os principais rios e canais que se distribuem pela Área de Estudo Local do empreendimento 

(Quadro 7.77), destaca-se o canal da Flecha, principal ponto de escoamento da Lagoa Feia  

(Figura 7.186). Outros tantos canais artificiais na região cumprem a função de manter as lagoas 

costeiras em contato com o mar (Lima et al. 2001; Andreata et al. 1997), sendo, portanto, 

responsáveis pela drenagem de lagos e lagoas e servindo como verdadeiros corredores de espécies 

da fauna e da flora. 

Quadro 7.77: Principais rios e canais na Área de Estudo Local atravessados pelo 
empreendimento. 

NOME 
COORDENADAS (UTM) 

AFLUENTE 
LAT LON 

Canal do Quitingute 283.594 7.579.656 
Bacia da Lagoa Feia, Rio 
Paraíba do Sul 

Canal da Andreza 279.212 7.576.948 
Bacia da Lagoa Feia, Rio 
Paraíba do Sul 

Rio Pitangueiras 275.534 7.573.253 Bacia da Lagoa Feia 

Rio Pensamento 272.864 7.566.781 Bacia da Lagoa Feia 

Córrego Jenipapo 273.288 7.564.224 Bacia da Lagoa Feia 

Rio Caxexa 273.175 7.562.031 Bacia da Lagoa Feia 

Rio da Onça 272.411 7.560.478 Bacia da Lagoa Feia 

Canal da Flecha 272.266 7.560.154 Bacia da Lagoa Feia 

Rio Novo 275.961 7.555.472 Bacia da Lagoa Feia 

Fonte: Mott MacDonald, 2019. 
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Figura 7.186: Vista geral de parte do canal da Flecha.  

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Estudos descritivos acerca das espécies vegetais que colonizaram o canal da Flecha após sua 

construção são escassos. Contudo, durante levantamento preliminar realizado pela Mott MacDonald, 

em outubro de 2019, foram encontrados alguns bancos de macrófitas ao longo do canal  

(Figura 7187) distribuídos nos gêneros que seguem: Eichhornia, Pistia, Myriophyllum, Nymphaea e 

Spirodela. Quanto à ictiofauna é esperada que uma composição de espécies marinhas e 

mesohalinas, tais como a tainha e o robalo, utilizem esses canais para migração do mar em direção à 

lagoa (Lima et al., 2001). O Quadro 7.78 apresenta as espécies marinhas encontradas na lagoa Feia, 

que provavelmente utilizam o canal da Flecha como principal acesso. 

Figura 7.187: Bancos de macrófitas no canal da Flecha.  

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. 
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Quadro 7.78: Espécies marinhas da ictiofauna encontradas na lagoa Feia. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
ORIGEM 

Elopiformes Elopidae Elops saurus Tabarana Marinha 

  Brevoortia aurea Savelha Marinha 

 Clupeidae Platanichthys platana Sardinha Marinha 

  Anchoa januaria Manjuba Marinha 

Clupeiformes  Anchoa tricolor Manjuba Marinha 

 Engraulididae Anchoviella lepidentostole Manjuba Marinha 

  Lycengraulis grossidens Manjuba Marinha 

Siluriformes Ariidae Genidens genidens Bagre Marinha 

Atheriniformes Atherinidae Xenomelaniris brasiliensis Peixe-rei Marinha 

Syngnathiformes Singnathidae Oostethus lineatus Cachimbo Marinha 

Perciformes Centropomidae Centropomus parallelus Robalo Marinha 

  Mugil curema Parati Marinha 

 Mugilidae Mugil liza Tainha Marinha 

Fonte: Bizerril & Primo (2001). 

Além da ictiofauna local, uma rica fauna de répteis, anfíbios, aves e mamíferos utilizam e dependem 

dos rios e canais da área de estudo, dentre as quais destacam-se espécies ameaçadas e endêmicas 

da região. A baixa hidrodinâmica encontrada em vários canais desta região fornece condições ideais 

para a reprodução de muitos anfíbios, enquanto que a proximidade com o litoral e as diversas lagoas 

e áreas alagadas da região, faz com esses rios e canais sejam utilizados por muitas espécies de aves 

limícolas e migratórias. Quanto à fauna de mamíferos, diversas espécies associadas a estes tipos de 

corpos d’água podem ser encontrados na região, com destaque para as capivaras  

(Hydrochoerus hydrochaeris) e as lontras (Lontra longicaudis). 

c) Sistemas Lagunares 

Os sistemas lagunares estão entre os ecossistemas mais produtivos da biosfera. Além de servir a 

diversas atividades antrópicas relacionadas a alimentação, transporte, recreação e urbanismo, são 

muito importantes também para a manutenção e equilíbrio ecológico de muitas espécies da flora e da 

fauna silvestre. Seu balanço natural pode ser facilmente perturbado, muitas vezes de forma 

irreversível e sempre acompanhado de problemas socioeconômicos. Além disso, são ecossistemas 

de grande importância ecológica, pois contribuem de maneira direta para a manutenção do lençol 

freático, para a estabilidade climática local e regional e para a manutenção da reserva de água doce 

(Esteves 1998). 

No Brasil, o estado do Rio de Janeiro é o segundo mais numeroso em relação a corpos lagunares 

costeiros, possuindo mais de 50 lagoas costeiras entre a Ilha Grande e a Baixada Campista. De 

acordo com o Ministério do Meio ambiente (MMA 2002), as lagoas costeiras do Norte Fluminense 

possuem grande importância biologia, sendo por isso classificadas como Áreas Prioritárias para 

Conservação (APC). 

Neste contexto, merece destaque a bacia hidrográfica da lagoa Feia, inserida na Área de Estudo 

Regional do empreendimento. Situada na margem direita do rio Paraíba do Sul, esta bacia  

estende-se por uma área de 2.955 km² (Valpassos & Neto 2006), incluindo as lagoas Feia e do 

Jacaré. Existem ainda brejos periféricos, as lagoas do Romão e de Dentro e o Canal da Flecha que é 

o escoadouro principal da bacia da lagoa Feia. Sua intrincada rede de rios e canais abrange os 

municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã (Bidegain et al. 2002; Sofiatti 2004). Destaca-se 
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que esta região é classificada como uma das 25 áreas de importância para banhados e áreas úmidas 

costeiras, segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA 2002). Dentre os principais impactos ao 

ecossistema da lagoa Feia destaca-se a urbanização e o turismo, incluindo ações de drenagem, 

retirada de águas e poluição doméstica. 

O ecossistema da lagoa Feia (Figura 7.188) abriga uma grande variedade de plantas associadas a 

ambientes úmidos ou alagados, como é o caso das espécies do gênero Eleocharis que são 

usualmente aquáticas e anfíbias (Diego-Pérez 1997). Nas áreas brejosas no entorno da lagoa é 

comum a ocorrência de espécies associadas a aguapés, como Typha dominguensis, enquanto nas 

regiões úmidas surgem espécies de ciperáceas, gramíneas e samambaias. As plantas e brejos criam 

condições para existência de uma fauna muito diversificada, que conta com espécies de 

invertebrados e peixes, além de diversas espécies de vertebrados terrestres que utilizam este 

ecossistema para alimentação, abrigo e reprodução. 

Figura 7.188. Vista aérea da lagoa Feia. 

 
Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Feia#/media/Ficheiro:Lagoa_Feia_com_Rio_Urura%C3%AD_Quissam%C3%A3_RJ.jpg 

Dentre os vertebrados terrestres encontrados nas áreas da lagoa Feia destacam-se a lontra  

(Lontra longicaudis), a capivara (Hydrocaheris hydrochaerus), o mão-pelada (Procyon cancrivorus), o 

rato-de-água (Nectomys squamipes) e o jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) (Bidegain et al. 

2002). Com relação às aves a fonte de registro mais importante para esta região, vem da expedição 

do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) em 1941, quando foram registradas 

56 espécies para a região da lagoa Feia. Para os invertebrados, é registrada a presença da  

esponja-de-água-doce (Spongilla alba), mexilhão-de-água-doce (Diplodon besckianos) e da lagosta-

de-água-doce (Macrobrachium carcinus) (Bidegain et al. 2002; Volkmer-Ribeiro & Machado 2007). 

Quanto à ictiofauna, destaca-se a alta diversidade de peixes encontrada na lagoa, em regime 

periódico ou integral. Existe uma grande quantidade de espécies marinhas que chegam até a Lagoa 

através do Canal das Flechas, sendo algumas delas de médio porte, como robalo e tainha, que 

percorrem toda a extensão lacustre (Valpassos & Neto 2006). O Quadro 7.79 apresenta as espécies 

ícticas encontradas na lagoa Feia, assim como a origem (marinha ou dulcícola) de cada uma delas. 
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Quadro 7.79: Espécies de peixes encontrados na lagoa Feia. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ORIGEM 

Elopiformes Elopidae Elops saurus Tabarana Marinha 

  Brevoortia aurea Savelha Marinha 

 Clupeidae Platanichthys platana Sardinha Marinha 

  Anchoa januaria Manjuba Marinha 

Clupeiformes  Anchoa tricolor Manjuba Marinha 

 Engraulididae Anchoviella lepidentostole Manjuba Marinha 

  Lycengraulis grossidens Manjuba Marinha 

    Hoplias malabaricus Traíra Dulcícola 

  Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus Maroba Dulcícola 

    Prochilodus lineatus Curimbatá Dulcícola 

  Prochilodontidae Prochilodus vimboides Curimbatá da lagoa Dulcícola 

  Curimatidae Cyphocharax gilbert Sairu Dulcícola 

  Crenuchidae Characidium interruptum   Dulcícola 

    Leporinus copelandii Piau vermelho Dulcícola 

Characiformes Anastomidae Leporinus conirostris Piau Dulcícola 

    Leporinus mormyrops Piau Dulcícola 

    Oligosarcus hepsetus Cachorro Dulcícola 

    Astyanax bimaculatus Lambari Dulcícola 

    Astyanax fasciatus Lambari Dulcícola 

    Astyanax giton Lambari Dulcícola 

    Astyanax parahybae Lambari Dulcícola 

  Characidae 
Hyphessobrycon 

bifasciatus 
Lambari Dulcícola 

    Hyphessobrycon flammeus Lambari Dulcícola 

    Hyphessobrycon luetkeni Lambari Dulcícola 

    Hyphessobrycon reticulatus Lambari Dulcícola 

    Probolodus heterostomus Lambari Dulcícola 

    Cheirodon ibicuhiensis Lambari Dulcícola 

    Brycon opalinus Piabanha Dulcícola 

  Ariidae Genidens genidens Bagre Marinha 

    Pimelodella lateristriga Mandi Dulcícola 

  Pimelodidae Rhamdia quelen Jundia Dulcícola 

    Glanidium melanopterum Cumbaca Dulcícola 

  Auchenipteridae Parauchenipterus striatulus Cumbaca Dulcícola 

Siluriformes   Callichthys aff. callichthys Tamboatá Dulcícola 

  Callichthyidae Hoplosternun litoralle Sassá-mutema Dulcícola 

    Corydoras nattereri Ferreiro Dulcícola 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ORIGEM 

    Loricariichthys castaneus Caximbau Dulcícola 

  Loricariidae Hypostomus affinis Cascudo Dulcícola 

    Hypostomus luetkeni Cascudo Dulcícola 

  Sternopygidae Eigenmannia virescens Sarapo Dulcícola 

Gymnotiformes Hypopomidae 
Brachypopomus 

janeiroensis 
Sarapo Dulcícola 

Fonte: Bizerril & Primo (2001). 

7.5.2.2 Ecossistemas Terrestres 

De maneira geral, a Área de Estudo, encontra-se sob forte pressão antrópica, com sua cobertura 

vegetal de restingas e áreas naturais florestadas tendo sido fragmentada e removida em grande parte 

da sua extensão. Nota-se nesta região, que a vegetação com o decorrer do tempo, foi substituída por 

áreas antropizadas, como pastagens e áreas de agricultura. Um maior detalhamento sobre o uso do 

solo na região do empreendimento está apresentado no item 7.6 Diagnóstico do Meio Social. Este item 

apresenta, baseado em dados secundários, o diagnóstico dos principais ecossistemas nativos terrestres 

da AER, as Restingas, as Áreas Naturais Florestadas e os Manguezais locais. Serão abordados aqui os 

itens de maior relevância para a caracterização do ambiente, como localização e aspectos biológicos, 

além de destacar as principais espécies associadas. 

a) Restingas 

A restinga pode ser considerada um ecossistema formado por um mosaico de fisionomias vegetais 

distintas, que sofrem influência marinha e flúvio-marinha. Considerando as definições da  

Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), apresentam cobertura vegetal em mosaico, 

recobrindo praias, cordões arenosos, dunas e depressões, além de apresentar, de acordo com o 

estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, sendo este último mais interiorizado. 

Ainda de acordo com o Código Florestal, as restingas podem ser tidas como ecossistemas 

estabilizadores de dunas ou estabilizadoras de mangues, e, nesse caso, são consideradas Áreas de 

Preservação Permanente (APP). Constitui-se de um ecossistema de elevada relevância ecológica 

devido a sua heterogeneidade que proporciona diversidade de habitats e espécies (Sugiyama 1998). 

A complexidade da composição florística, bem como a variabilidade das características vegetacionais 

das restingas, são representadas por um mosaico que vai desde a vegetação rastejantes das praias 

até espaços desnudos com moitas esparsas, passando por matas de restinga. Tal composição abriga 

um grande número de espécies endêmicas, raras e ameaçadas (Prochnow & Campanili 2006), sendo 

muitas destas espécies provenientes de outros ecossistemas, porém com variações fenotípicas 

devido às condições diferentes do seu ambiente original (Freire 1990). A troca de material genético 

entre os ambientes de restinga e as matas que outrora recobriam as encostas são fundamentais para 

esta variabilidade fenotípica. Entretanto, as intervenções antrópicas incidentes sobre estas áreas 

representam uma barreira para este intercâmbio além de representar uma ameaça direta aos 

ecossistemas e suas espécies associadas (Araújo & Lacerda 1987).  

As restingas do estado do Rio de Janeiro possuem grande expressividade no cenário nacional. Uma 

vez que o litoral do Estado se situa em uma zona de transição entre duas grandes regiões costeiras, 

as porções de restinga da região Norte merecem destaque (Afonso et al. 2007). A região que se 

estende da foz do rio Itabapoana à ilha de Cabo Frio é denominada por Muehe (2009) como 

Macrocompartimento Litorâneo da Bacia de Campos (MLBC), abrigando porções de restingas de 

notoriedade e extensão, um amplo delta e brejos, fazendo com que esse setor se diferencie por 

concentrar as grandes planícies de cristas arenosas (Dias & Kjerfve 2009). 
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Devido ao seu posicionamento geográfico, as restingas sofrem grande pressão antrópica ao longo de 

toda a costa brasileira, situação esta que tem um caráter preocupante no litoral Norte fluminense 

(Montezuma & Araujo 2007) e que aumenta a importância das regiões nas quais esse ecossistema se 

encontra mais preservado. Destacam-se processos importantes de antropização, como ocupação 

humana desordenada, ocorrência de incêndios localizados, ocorrência de desmatamentos 

localizados, ocorrência de invasão de remanescentes de vegetação nativa por animais domésticos, 

dentre outros, contribuindo significativamente para a alteração da composição florística e faunística 

das comunidades de restinga da região. 

A vegetação de restinga encontrada na Área de Estudo Regional é significativamente alterada  

(Figura 7.189), posto que grande parte da área originalmente coberta por este fitofisionomia vem 

sofrendo com as pressões antrópicas. Ainda assim, algumas áreas encontram-se bem preservadas, e 

determinadas espécies, tanto da fauna quanto da flora, registradas em restingas estão inseridas nas 

listas de espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção (Prochnow & Campanili 2006). 

Figura 7.189. Fragmento de restinga alterado próxima ao empreendimento. 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2019 

Na Área de Estudo também é possível observar características deste ecossistema constituído por 

cordões arenosos. Este tipo de formação também abrange a área do Parque Nacional de Jurubatiba 

onde ocorrem algumas espécies com fisionomia herbácea, como: Remirea marítima, Paspalum 

vaginatum, Canavalea rósea, Alternanthera littoralisdeste e Ipomoae pes-caprae. Esta última 

apresenta importante papel na diminuição da ação erosiva e movimentos de dunas (MMA 2005). 

Em relação à fauna silvestre encontrada nas restingas da Área de Estudo, destacam-se três espécies 

endêmicas de ambientes de restingas e ameaçadas de extinção. O lagarto-de-cauda-verde  

(Ameivula litorallis), espécie endêmica do litoral fluminense ocorrendo apenas nas restingas da 

Marambaia, de Barra de Maricá, Jurubatiba e Grussaí, apresentando uma área de ocupação de  

246,2 km² proveniente de remanescentes de restinga (Rocha & Bergallo 1997). Estudos recentes 

indicam que nos últimos anos a área de ocupação desta espécie vem sofrendo fragmentação e 

descaracterização do habitat, em virtude da expansão urbana e grandes empreendimentos, nas 

áreas de restinga onde a espécie é mais abundante, causando o isolamento das subpopulações.  

Encontra-se categorizada como “Em Perigo (EP)” na lista de espécies ameaçadas para o território 

brasileiro (MMA 2018). 
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O rato-da-restinga (Cerradomys goytaca) distribui-se ao longo da linha costeira entre as fozes do rio 

Macaé e Itabapoana, além de um trecho de restinga do litoral sul do Espírito Santo  

(Lemos & Gonçalves 2015). Portanto trata-se de uma espécie endêmica de ambientes de restinga do 

sudeste do Brasil com uma distribuição geográfica muito restrita. Esse fator faz com que essa espécie 

recém descrita na literatura (Pessôa et al. 2010) esteja classificada como “Em Perigo” segundo o 

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA 2018). 

O último caso trata-se da borboleta-da-praia (Parides ascanius) que ocorre em áreas de restinga 

paludosa desde o sul do Rio de Janeiro até o extremo sul do Espírito Santo (MMA 2018). Possui uma 

área de ocupação estimada em menos de 500 km², com populações pequenas e distribuída em 

pequenos fragmentos de restinga. Uma vez que toda a área de distribuição está dentro de uma área 

densamente povoada, a degradação e a destruição de seu habitat natural representam as principais 

ameaças. Encontra-se categorizada como “Em Perigo (EP)” na lista de espécies ameaçadas para o 

território brasileiro (MMA 2018). 

b) Áreas Naturais Florestadas 

O Estado do Rio de Janeiro já possuiu cerca de 97 % do seu território coberto por florestas  

(Bergallo et al. 2000), mas atualmente menos de 20% desta região ainda está preservada com 

florestas. Esta fragmentação leva a uma redução da biodiversidade local, incluindo desaparecimento 

de espécies de fauna e flora. 

A classe floresta presente na Área de Estudo é composta predominantemente pelas fitofisionomias 

denominadas Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas e Aluvial, que se aglomeram 

principalmente em topos de morros e margens de cursos d’água (CPEA 2016). Os fragmentos florestais 

da região encontram-se em diferentes estágios de degradação que variam de inicial a avançado. Os 

mesmos sofrem bastante pressão advinda das atividades humanas, seja devido a ocupações, regulares 

ou irregulares, ou mesmo por conta das atividades agropastoris (CPEA 2016).  

Alterações, sejam elas de origem antropogênica ou não, que venham a acontecer em fragmentos 

florestais podem ser causadoras de mudanças estruturais e composicionais da vegetação  

(Abreu 2013). Fragmentos florestais pequenos costumam abrigar populações faunísticas pequenas, 

sendo a supressão vegetal e a redução de áreas florestais potenciais forças motrizes de exclusão ou 

até mesmo de extinção de espécies raras que se encontram espalhadas nestas manchas florestais 

(Scariot et al. 2005). 

A área de estudo possui pouquíssimas áreas naturais florestadas interceptadas pelo projeto. Uma maior 

descrição da vegetação local será apresentada no diagnóstico da Flora. 

c) Manguezais 

Os manguezais são ecossistemas costeiros, tropicais e subtropicais, de transição entre ambientes 

terrestres e marinhos e sujeitos ao regime das marés. São dominados por espécies vegetais típicas 

que se associam a outros componentes da flora e da fauna que se estão adaptados a uma grande 

variação das marés e da salinidade (Maciel 1991; Schaffer-Novelli 1994). Estes ecossistemas se 

distribuem por regiões costeiras abrigadas e apresentam condições adequadas para a alimentação, 

proteção e reprodução de muitas espécies da fauna silvestre sendo, portanto, considerado importante 

transformador de nutrientes em matéria orgânica e gerador de bens e serviços ecossistêmicos  

(Soffiati 1995). 

Os manguezais são formados por uma série de fisionomias vegetais resistentes ao fluxo das marés, e 

sua flora é composta por espécies vegetais lenhosas típicas, além de micro e macroalgas adaptadas 

à grande variação da salinidade e capazes de colonizar substratos predominantemente lodosos  

(Kurtz et al. 2002). Destaca-se a boa dinâmica de nutrientes, uma vez que sobre a camada lodos do 

solo encontra-se muitas raízes e biomassa vegetal decomposta. Na zona estuarina, o leito lodoso é 

seccionado por canais de marés que servem como vias de trânsito para os deslocamentos da fauna 

local. 
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De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, as maiores extensões de manguezais da costa 

brasileira ocorrem no norte do país, entre a foz do rio Oiapoque e o Golfão Maranhense. No restante 

do país, os manguezais geralmente estão associados a lagunas, baías e estuários e são reduzidos, 

salvo algumas exceções. No estado do Rio de Janeiro, este ecossistema apresenta grande extensão 

no entorno da baía de Guanabara, embora sofra intenso processo de degradação (Diegues 2002). 

Para auxiliar a interpretação das florestas de mangue brasileiras, Schaeffer-Novelli et al. (1990) 

dividiram o litoral do país em oito unidades fisiográficas, levando-se em consideração a cobertura 

vegetal e as características ambientais. No Estado do Rio de Janeiro, onde o manguezal ocupa área 

de aproximadamente 16.000 km2 (Kjerfve & Lacerda 1993), os manguezais do Norte Fluminense 

estão incluídos na Unidade VI, que vai do Recôncavo Baiano a Cabo Frio. Os manguezais desta 

unidade são relativamente extensos e são normalmente encontrados atrás de restingas, em 

formações mistas ou monoespecíficas (Schaeffer-Novelli et al. 1990). 

Na Área de Estudo Regional do empreendimento as áreas de manguezais estão presentes próximo à 

Barra do Furado, em Quissamã (Figura 7.190). A fauna terrestre deste ecossistema é a mesma que 

ocorre em outros sistemas costeiros, como lagunas e estuários, apresentando suas origens em 

ambientes terrestre, marinho ou de água doce.  

Como na restinga, os manguezais existentes na área de estudo apresentam uma intensa influência 

antrópica, o que promove uma diminuição na diversidade de espécies da fauna silvestre neste 

ambiente. 

Figura 7.190: Manguezal próximo à Barra do Furado, Quissamã. 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2019. 
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7.5.3 FLORA 

O presente diagnóstico compreende as informações obtidas com o levantamento de dados primários e 

secundários referentes à flora presente ao longo do traçado para implantação do Projeto SPOT. Dadas 

as possíveis alterações no habitat que são relativas à implantação de empreendimentos lineares, 

inclusive com ocorrência de efeitos a longo prazo, estudos nas Áreas de Estudo do empreendimento 

são necessários para diagnosticar a composição de espécies e a riqueza local, em face à diversidade 

regional, assim permitindo amplo entendimento dos possíveis impactos e de como mitigá-los.  

Neste sentido, este estudo apresenta o Diagnóstico de caracterização da Flora presente na região e 

nos pontos amostrais ao longo do traçado do empreendimento, com o objetivo de identificar principais 

fitofisionomias presentes na Área de Estudo, a análise estrutural e florística dos remanescentes de 

vegetação nativa com respectivo enquadramento legal das comunidades vegetais, de acordo com a 

legislação específica, em especial a Lei Federal nº 11.428/06 e o Decreto Estadual nº 41.612/08. 

A coleta de dados primários foi realizada com o levantamento florístico e fitossociológico, além do 

inventário florestal na Área de Estudo Local. O inventário florestal considerou duas metodologias 

distintas, considerando o censo dos indivíduos arbóreos com Diâmetro a Altura do Peito superior a  

5 cm e Altura Total acima de 1,30 m e, para a vegetação com medidas inferiores às citadas, existentes 

nos remanescentes de restinga, foi adotada a amostragem casual simples através da instalação de 

unidades amostrais, conforme detalhado em sequência.  

Já o levantamento de dados secundários consistiu na coleta e análise de informações provenientes de 

bibliografias especializadas e relatórios prévios elaborados para região de implantação do 

empreendimento. Os dados primários irão complementar as informações obtidas com o levantamento 

de dados secundários e possibilitar que a análise da vegetação local seja feita com base em resultados 

específicos para a área de estudo do presente empreendimento. 

7.5.3.1 Caracterização Geral da Área de Estudo (AER e AEL) 

A região de inserção do empreendimento está inserida no domínio morfoclimático da Mata Atlântica, 

no estado do Rio de Janeiro, abrangendo os municípios de Campos dos Goytacazes, São João da 

Barra e Quissamã. Na época do descobrimento, o bioma Mata Atlântica ocupava 98% do território 

fluminense, englobando a mata propriamente dita (Floresta Ombrófila Densa) e ecossistemas 

associados, como manguezais, restingas e campos de altitudes (Fundação SOS Mata Atlântica, 2012). 

No decorrer da história da Região Norte Fluminense boa parte deste Bioma foi destruído, segundo 

estimativas, restaram aproximadamente 5% de sua área original, a qual se encontra fragmentada, com 

remanescentes em geral menores que 100 hectares (SOS Mata Atlântica 2001). Segundo dados 

divulgados pela Instituição SOS Mata Atlântica, em 2015, o Estado do Rio de Janeiro contava com 

30,7% de seu território coberto por diferentes tipologias vegetacionais em diferentes estágios de 

conservação (SOS MATA ATLÂNTICA 2015).  

Em uma escala mais específica sobre as tipologias vegetacionais que recobrem a região de 

implantação do empreendimento, segundo o RIMA do Distrito Industrial de São João da Barra 

(LLX/Ecologus/Agrar 2011), no século XVI, a baixada dos Goytacazes era coberta por matas, grandes 

extensões de campos periodicamente inundados, lagoas e extensa vegetação de restinga. Já a região 

de serras, colinas e tabuleiros era quase que integralmente revestida por florestas. 

Atualmente, as formações remanescentes destas tipologias na região de implantação do 

empreendimento encontram-se em diferentes estágios de conservação formando um mosaico 

fitofisionômico composto por áreas de restinga, trechos com influência aluvial (brejos), além de vastas 

áreas de campos antrópico (Mapa 7.20). 

De maneira geral, toda a região do empreendimento vem sofrendo alterações do uso do solo ao longo 

dos anos, decorrentes de atividades antrópicas diversas como: indústrias, agropecuária, monocultura 

da cana-de-açúcar e do café, e a produção e distribuição de petróleo e gás. Com isso, atualmente 
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pouco resta da vegetação nativa que perdeu espaço para o uso antrópico do solo principalmente, para 

pastagens, atividades sucroalcooleiras e fruticultura, e alguns trechos com plantio de Eucalyptus sp. e 

também pecuária. Essa última atividade, entretanto, vem sendo conduzida com baixa tecnologia e 

produtividade, acarretando a degradação ambiental (BURLA et al. 2012). 
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Apesar da intensa degradação ambiental que a região vem sofrendo ao longo das últimas décadas, 

esforços contrários a esses, com vistas a preservação e conservação de alguns trechos vem sendo 

realizados a partir da criação das áreas protegidas. Esses espaços territoriais, em função de suas 

peculiaridades ambientais, culturais, turísticas e paisagísticas, requerem medidas especiais de 

proteção, principalmente, quanto às formas de uso e ocupação do solo e às diretrizes de proteção 

ambiental, considerados instrumentos fundamentais para a conservação e ampliação dos 

remanescentes de restinga da região.  

a) Fitofisionomias 

A seguir, é apresentada a caracterização geral das principais fitofisionomias presentes na região de 

implantação do empreendimento. As fitofisionomias foram classificadas segundo IBGE (2012) e a 

classificação das formações de campo antrópicos seguiu a Resolução CONAMA nº 423/2010:  

Art. 2º Para fins de aplicação da presente Resolução são adotadas as delimitações e conceitos 

estabelecidos no mapa referido no art. 2º da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006. 

 Vegetação com influência marinha (restingas) 

As restingas possuem composições florísticas complexas e características vegetacionais variadas, que 

vão desde a vegetação rastejante das praias, aos espaços desnudos com moitas esparsas e às matas 

de restinga.  

Um grande número de espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção faz parte deste 

ecossistema (Campanili & Prochnow, 2006), sendo muitas destas espécies provenientes de outros 

ambientes (formações florestais de Mata Atlântica, Tabuleiros e Caatinga), porém com variações 

fenotípicas devido às condições diferentes do seu ambiente original (Freire, 1990).  

O estado do Rio de Janeiro possui cerca de 1.194,3 km2 de área onde ocorre a vegetação de restinga; 

desse total, 552 km2 (46%) encontram-se na região de São João da Barra, contudo, essa região 

contribui com 18% do número de espécies citadas para a flora de restinga no Estado (Araujo & Maciel, 

1998). As formações de restinga fluminenses muitas vezes assumem a forma de extensas planícies, 

como em Macaé e Carapebus, de grandes dunas como na restinga de Massambaba, ou braços de 

terra que avançam mar adentro como na restinga de Marambaia. 

Segundo o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA do Porto do Açu (CAL, 2006) e o estudo da estrutura 

e composição florística de quatro formações vegetais de restinga no complexo lagunar Grussaí/Iquipari, 

São João da Barra, RJ (Assumpção e Nascimento, 2000), foram reconhecidas cinco formações 

vegetacionais para as áreas de restinga desta região, representadas por Formação Praial Graminóide, 

Formação Praial com Moitas, Brejo Herbáceo, Formação de Clusia e Formação Mata de Restinga.  

Considerando os resultados obtidos para os estudos supracitados a Formação de Clusia apresentou o 

maior número de espécies (40 espécies), seguida pela Formação Praial com Moitas (29 espécies), pela 

Formação Praial Graminóide (12 espécies) e por Brejo Herbáceo (10 espécies) (CAL, 2006). 

Ainda com base nestes estudos, as áreas de restinga analisadas apresentam processos importantes 

de antropização, como ocupação humana desordenada, ocorrência de incêndios localizados, 

ocorrência de desmatamentos localizados, ocorrência de invasão de remanescentes de vegetação 

nativa por animais domésticos, todos contribuindo significativamente para a alteração da composição 

florística e faunística das comunidades de restinga da região. 

 Comunidades Aluviais (Brejos) 

Neste grupo enquadram-se as comunidades vegetais que possuem adaptações à sazonalidade. São 

plantas que refletem os efeitos das cheias dos rios nas épocas chuvosas ou das depressões alagáveis 

todos os anos (Bove et al.,2003). 

Estas comunidades são caracterizadas por vegetação herbácea predominantemente graminóide, com 

destaque para espécies de gramíneas e ciperáceas dos gêneros Cyperus, Scleria, Eleocharis, 
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Rhynchospora e Hypolytrum, associadas, nos trechos menos alagados, a espécies das famílias 

Onagraceae e Melastomataceae. Nos sítios brejosos, onde o alagamento é permanente, e mais 

profundo que os sítios ocupados pelos gêneros citados anteriormente, destaca-se a taboa  

(Typha dominguensis).  

As áreas brejosas ou alagadas possuem grande representatividade na planície costeira do estado do 

Rio de Janeiro, entretanto estes ambientes encontram-se extremamente ameaçados devido: à 

destruição das matas ciliares; ao desvio de cursos d’água para as atividades agropecuárias; à poluição 

direta ou indiretamente causada pela população local e, à implantação de aterros com fins imobiliários 

(Bove et al. 2003). Cabe ressaltar que estes ambientes, juntamente com os manguezais e as lagunas 

litorâneas barradas por cordões de restingas constituem áreas úmidas de especial importância para a 

avifauna migratória (Campanili & Prochnow 2006).  

 Campos antrópicos 

Conforme já descrito anteriormente, as formações vegetacionais que recobrem a região de implantação 

do empreendimento encontram-se, em parte, extremamente alteradas em virtude do histórico de 

ocupação da área, que inclui a criação de extensas áreas de pastagem e o desenvolvimento de 

diferentes tipos de cultivo, com destaque para o roçado de subsistência e plantações comerciais de 

abacaxi. 

Um dos resultados das alterações no ambiente natural ocorridas pelo intenso processo de urbanização 

é a instalação de um novo grupo vegetacional, composto por espécies típicas de sucessão secundária, 

classificado como Campos Antrópicos, segundo a Resolução CONAMA nº 423/2010. 

A vegetação, geralmente presente nas formações de Campos Antrópicos, está constituída por espécies 

adaptadas a ambientes alterados pela ação do homem, como margens de estradas, proximidades de 

habitações (abandonadas ou não), loteamentos urbanos, terrenos baldios e similares  

(Souza et al., 2012). 

b) Composição Florística 

Especificamente nas áreas de restinga em São João da Barra foram identificadas inicialmente  

78 espécies (Araujo & Henriques 1984). Em seguida, Araujo & Maciel (1998) compilaram 175 para 

mesmo município.  Em uma análise mais específica apresenta a lista de espécies botânicas registradas 

em estudos prévios elaborados nas formações vegetais de restinga no complexo lagunar 

Grussaí/Iquipari, (Assumpção & Nascimento, 2000) e na Zona Industrial do Porto do Açu (CAL, 2006), 

ambos no município de São João da Barra. De acordo com a lista florística obtida com os resultados 

dos estudos supracitados observa-se que a família Myrtaceae é uma das mais representativas na 

região em espécies arbustivo-arbóreas.  

Para a sinúsia herbácea o RIMA para a implantação do Porto do Açu (CAL, 2006) destaca as famílias 

Cyperaceae, Bromeliaceae e Cactaceae. Em adição, Assumpção & Nascimento (2000) determinaram 

com a utilização do Índice de Valor de Cobertura, as espécies dominantes em cada formação 

identificadas para as áreas de restinga do complexo lagunar Grussaí/Iquipari (São João da Barra): 

Formação Praial-Graminóide: Remirea maritima, Ipomoea imperati, Sporobolus virginicus e 

Chamaecyse thymifolia; Formação Praial com Moitas: Schinus terebinthifolius, Eugenia sulcata, 

Pilosocereus e Cereus fernambucensis; Formação de Clusia: Pera glabrata, Eugenia sulcata, 

Sideroxylon obtusifolium e Scutia arenicola; Formação de Mata de Restinga: Monteverdia obtusifolia, 

Pera glabrata, Protium heptaphyllum e Coccoloba alnifolia.  

7.5.3.2 Caracterização da Faixa de Servidão (Área Diretamente Afetada - ADA) 

Neste item serão descritas as metodologias que foram utilizadas para a elaboração do Inventário 

Florestal e do Estudo Florístico e Fitossociológico na Faixa de Servidão (ADA) do Projeto SPOT. Este 

levantamento foi desenvolvido a partir da aquisição de dados em campo entre os dias 4 e 11 de 

setembro de 2019.  
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a) Coleta dos dados primários 

 Mapeamento das formações vegetacionais e das classes de uso do solo ocorrentes na Área 

Diretamente Afetada (ADA) 

O mapeamento das classes de uso e cobertura do solo e das fitofisionomias presentes na ADA do 

empreendimento foi realizado com a análise de imagens do Google Earth PRO e foi complementada 

com análises elaboradas durante a campanha para coleta de dados primários. Foi realizada a 

vetorização dos remanescentes existentes na Faixa de Servidão (ADA) do empreendimento com o uso 

do software ArcMap 10.1 utilizando escala de trabalho de 1:5.000 e, que posteriormente, foram 

verificados com as campanhas a fim de identificar áreas com características fitofisionômicas que melhor 

representam a região. Com a sobreposição de imagens ao traçado do Projeto SPOT, a tipologia e a 

dimensão das formações vegetais foram analisadas. Especial atenção foi dada à identificação e 

localização das Áreas de Preservação Permanente (APPs). Esta identificação foi executada com a 

utilização do aplicativo ArcGIS (ESRI), em plataforma Windows 10.  

Após a análise dos remanescentes vegetacionais existentes, com o uso dos dados da campanha de 

campo realizada para diagnóstico do meio biótico, seguiu-se a caracterização e mapeamento das Áreas 

de Preservação Permanente. O delineamento das APPs fundamentou-se nas especificações definidas 

pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e nas resoluções CONAMA Nº 302 e 303/2002. Após a 

identificação e caracterização das APPs, criaram-se categorias distintas que evidenciassem as 

possíveis sobreposições entre as classes de APPs, evitando-se assim, a superestimação do total a ser 

intervencionado. 

 Definição das áreas amostrais 

Foram consideradas como áreas para o estudo da flora as formações vegetacionais inseridas no 

traçado previsto para implantação do Projeto SPOT. 

 Definição do estágio sucessional dos remanescentes florestais 

A classificação do estágio sucessional dos remanescentes de vegetação nativa foi baseada na 

Resolução CONAMA nº 417, de 23 de novembro de 2009, que dispõe sobre parâmetros básicos para 

definição de vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação de Restinga 

na Mata Atlântica; e na Resolução CONAMA nº 453, de 2 de outubro de 2012, que apresenta a lista 

aprovada de espécies indicadoras dos estágios sucessionais de vegetação de restinga para o estado 

do Rio de Janeiro. Além disso, o Decreto nº 41.612, de  23 de dezembro de 2008, dispõe sobre a 

definição de restingas no estado do Rio de Janeiro e estabelece a tipologia e a caracterização ambiental 

da vegetação de restinga. 

Destaca-se-se que a análise do estágio sucessional dos remanescentes vegetacionais nativos foi 

executada nas mesmas áreas do estudo florísitico e fitossociológico, já que os dados obtidos para estes 

estudos subsidiaram a classificação sucessional das formações analisadas.  

A área basal é uma variável que pode ser utilizada para aferição de parâmetros como produção de 

biomassa e densidade de espécies (Carvalho et al. 2005), podendo também ser utilizado para inferir o 

estágio sucessional das formações analisadas (CONAMA, 1994). O emprego dessa variável resulta em 

maior peso às maiores árvores de cada classe de diâmetro, constituindo-se em um importante fator de 

ponderação (Gove & Patil, 1998). 

 Análise da composição florística 

Os dados primários sobre a composição florística na Faixa de Servidão (ADA) foram obtidos por meio 

do levantamento florístico nos diferentes estratos (arbóreo, arbustivo, subarbustivo e herbáceo) que 

compõem as fitofisionomias presentes nas áreas amostradas, incluindo ambientes alagáveis e demais 

ambientes específicos, tais como vegetações monodominantes. A amostragem florística também 
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incluiu a obtenção de dados qualitativos da sinúsia epifítica e escandente presente ao longo da Faixa 

de Servidão (ADA). 

A partir dos resultados obtidos, foi elaborada uma lista florística contendo o nome das espécies 

arbustivo/arbóreas, autores, famílias botânicas e status de vulnerabilidade frente ao risco de extinção 

das mesmas, com base em duas listas oficiais: IUCN Red List (2016) e Portaria IBAMA n°443/2014. 

Também foram identificadas as espécies de flora que possam vir a ser objeto de salvamento a fim de 

subsidiar um Programa de Resgate de Germoplasma, caso seja pertinente, e aquelas espécies que 

possam ser indicadoras da qualidade ambiental, possuam valor econômico e científico ou, ainda, sejam 

classificadas como endêmicas ou raras.  

Os exemplares amostrados que não puderam ser identificados em campo, foram coletados e 

identificados posteriormente com o uso de literatura especializada. Todas as espécies coletadas já 

haviam sido identificadas em estudos prévios, não havendo nenhuma espécie ameaçada.  

 Caracterização e estimativa da vegetação a ser suprimida 

A caracterização e a estimativa da vegetação a ser suprimida, que auxiliarão os órgãos ambientais no 

processo de autorização de supressão da vegetação, seguem as orientações das seguintes normas: 

Resolução CONAMA  nº 417, de 23 de novembro de 2009, que dispõe sobre parâmetros básicos para 

definição de vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação de Restinga 

na Mata Atlântica;  da Resolução CONAMA nº 453, de 2 de outubro de 2012, que apresenta a lista 

aprovada de espécies indicadoras dos estágios sucessionais de vegetação de restinga para o estado 

do Rio de Janeiro; e Decreto nº 41.612, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a definição de 

restingas no estado do Rio de Janeiro e estabelece a tipologia e a caracterização ambiental da 

vegetação de restinga. 

 Remanescentes Florestais Naturais (Vegetação Arbustiva e Herbácea) 

Para o estudo e levantamento da Flora foram utilizados 19 Pontos Amostrais (Quadro 7.80), de forma 

a gerar uma caracterização representativa da vegetação buscando representar as principais 

fisionomias de vegetação natural classificadas de acordo com o Manual Técnico da Vegetação 

Brasileira (IBGE, 2012). Cabe ressaltar que, após o devido mapeamento das formações e respectivos 

estágios de desenvolvimento, foi possível verificar que os remanescentes considerados neste 

levantamento estão localizados nas áreas de restinga. Em todos os PA foram realizados estudos 

florísticos e em 14 PAs (incluindo todos na Faixa de Servidão (ADA) e alguns na AEL) foram realizados 

estudos de Fitossociologia/Inventário Florestal. Os resultados desses estudos permitiram apresentar 

uma listagem das espécies florestais e herbáceas.  

O inventário foi realizado através da implantação de parcelas de 20 m x 50 m, compatíveis com o 

Sistema Nacional de Parcelas Permanentes (SisPP), em que foram mensurados todos os indivíduos 

arbustivos inseridos nas manchas de vegetação localizadas na Faixa de Servidão (ADA), considerando 

a vegetação arbustiva a ser intervencionada pelo empreendimento. Em cada uma das 14 parcelas 

foram estabelecidas 10 unidades amostrais menores (10 m x 10 m para efeito de controle das 

medições), totalizando assim, 140 (cento e quarenta) unidades amostrais que abrangeram uma área 

total de 140mil m² de amostragem (Figura 7.191). O caráter fragmentado predominante na vegetação 

na área do empreendimento impôs a necessidade de uso dessas unidades amostrais de menor 

tamanho. 
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Figura 7.191: Ponto Amostral (PA) de 20 m x 50 m subdividido em 10 parcelas de 10 m x 10 m. 

 
Fonte: Adaptado de FELFILI et al. (2005). 

As parcelas inseridas nestas áreas foram georreferenciadas utilizando-se GPS de navegação Garmin 

Map60 CSX, marcadas com plaquetas. Em sequência, foram identificados os indivíduos com Diâmetro 

a Altura do Peito (DAP) inferior a 1,30 m, e DAP > 5 cm e tomadas as medidas de Diâmetro a Altura do 

Solo (DAS) e altura total. O Quadro 7.80 apresenta as coordenadas das unidades amostrais e o  

Mapa 7.21 a distribuição das fitofisionomias identificadas. 
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Quadro 7.80: Características dos Pontos de Amostragem (PA) da flora na área do empreendimento e metodologia/esforço amostral empregado 
para a amostragem de flora em cada ponto amostral durante a campanha de campo. Vegetação definida de acordo com Decreto Estadual nº 
41.612/2008. 

PONTO 

AMOSTRAL 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

COORDENADAS UTM  

(SIRGAS 2000) VEGETAÇÃO METODOLOGIA MUNICÍPIO 

LESTE (E) NORTE (N) 

1 AEL 274.982 7.553.615 
Formação Arbórea não inundável 

Fitossociologia / Inventário 
Florestal / Herbáceas 

Quissamã 
2 AEL 275.989 7.554.632 

3 AEL 274.703 7.555.471 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

Florística Campos dos Goytacazes 
4 AEL 273.717 7.564.294 Plantio de Eucalyptus 

5 AEL 274.987 7.572.133 Plantio de Quixaba-de-porco 

6 ADA 278.328 7.575.451 Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

Fitossociologia / Inventário 
Florestal / Herbáceas 

Campos dos Goytacazes 
7 ADA 278.335 7.575.548 

8 ADA 282.308 7.578.789 Formação Arbórea não inundável 
Fitossociologia / Inventário 
Florestal / Herbáceas 

São João da Barra 

9 AEL 285.064 7.580.622 

Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

Fitossociologia / Inventário 
Florestal / Herbáceas 

São João da Barra 

10 AEL 285.899 7.581.097 

11 AEL 285.960 7.581.137 

12 AEL 286.010 7.581.167 

13 ADA 284.976 7.580.636 

14 ADA 285.865 7.581.216 

15 ADA 285.901 7.581.250 

16 ADA 285.936 7.581.285 

17 ADA 285.974 7.581.322 

18 ADA 288.031 7.583.305 Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

Florística São João da Barra 
19 ADA 289.397 7.585.043 
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As observações para registro, identificação e quantificação das espécies foram feitas em uma 

campanha realizada na estação seca, em diferentes ambientes tanto na linha de passagem dos 

Oleodutos quanto no entorno imediato.  

Os métodos aplicados para o estudo da flora, apresentados detalhadamente a seguir, estão de acordo 

com o exigido pelo INEA (IT 06/2019). Cada Ponto Amostral foi caracterizado considerando a 

fitofisionomia, estratos predominantes (herbáceo, arbustivo, arbóreo e emergente), além do  

sub-bosque e da serapilheira, seguindo as recomendações e definições das Resoluções Conama  

nº 10/93, 06/94, 417/2009, 453/2012 e Decreto Estadual nº 41.612/2008. Foi destacada a presença de 

bromeliáceas, orquidáceas, cactáceas, lianas e cipós, além de espécies ameaçadas e exóticas  

(Mapa 7.21). A vegetação herbácea, plântulas e epífitas, foram consideradas 5 sub-amostras de  

1,00 m x 1,00 m em todos os 9 Pontos Amostrais (total de 45m²) onde foram realizados estudos da 

fitossociologia, incluindo todas as plantas presentes nas parcelas, independentemente da sua forma 

biológica.  

As espécies foram detalhadas ao menor nível taxonômico possível e receberam maior atenção, quando 

presentes, as espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção em nível nacional, pela Lista 

Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA 443/2014), não havendo, 

no entanto, a avaliação em nível estadual pelo fato da inexistência de uma lista das Espécies da Flora 

Ameaçadas de Extinção dos Estado do Rio de Janeiro. A nomenclatura científica das espécies está de 

acordo com a Flora do Brasil 2020 (http://floradobrasil. jbrj.gov.br/) e seguiu o sistema de classificação 

proposto pelo Angiosperm Phylogeny Group III - APG III (2013). Particularidades ou observações 

importantes a respeito da flora, bem como informações de habitats presentes, registro de espécies 

exóticas, invasoras ou potencialmente invasoras também foram levadas em consideração no 

diagnóstico. 

b) Análise dos dados primários 

 Estudo fitossociológico (estruturas horizontal e vertical) 

A estruturação da rede amostral utilizada para o estudo fitossociológico seguiu a mesma metodologia 

empregada no inventário florestal por amostragem, para o qual foram considerados: Intervalo de 

confiança para a média, com Erro de Amostragem de, no máximo 10% (dez por cento) e Probabilidade 

de 95% (noventa e cinco por cento); Cálculo da Intensidade Amostral, com sua respectiva memória de 

cálculo; Diâmetro à altura do peito (DAP) mínimo de inclusão dos indivíduos igual a 5 cm e no caso da 

vegetação com DAP inferior a 5 cm, ou para os indivíduos com altura inferior a 1,30m, considerar o 

Diâmetro à Altura do Solo (DAS); Para a vegetação herbácea, plântulas e epífitas, considerar  

sub-amostras de 1,00 m², com distribuição sistemática simples ao longo da área do levantamento, 

incluindo-se todas as plantas presentes nas parcelas, independentemente da sua forma biológica; 

Distribuição diamétrica por espécie; Distribuição por classes de altura total; Área basal, volume total e 

médio por espécie e por espécie/hectare.  

O levantamento florestal foi realizado, obedecendo, como especificação a título de observação da 

intensidade amostral, à variável de controle: número de indivíduos por área amostrada (N). Salienta-se 

que se considerou indivíduos multifurcados como único indivíduo, onde para cálculo da área basal e 

estimativa do volume, bem como parâmetros fitossociológicos, a média aritmética das circunferências 

registradas foram utilizadas como referência.  

Os cálculos envolvidos no processamento do Inventário Florestal foram realizados aplicando os 

procedimentos usuais, vinculados ao processo de amostragem empregado, apresentando, para a 

população, em função da variável de interesse definida, as seguintes estatísticas: média, variância, 

variância da média, erro-padrão da média, intervalo de confiança, erro absoluto e erro relativo  

(Quadro 7.81).  
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Quadro 7.81: Memória de Cálculo para o processamento do Inventário Florestal. Legenda: Xi = 
variável de interesse; n = número de unidades amostrais da amostra; t = valor Quadrodo para 
95% de probabilidade e (n-1) graus de liberdade. 

MÉDIA VARIÂNCIA VARIÂNCIA DA MÉDIA 

   

ERRO PADRÃO DA MÉDIA ERRO ABSOLUTO ERRO DE AMOSTRAGEM 

 
  

INTERVALO DE CONFIANÇA 

PARA A MÉDIA (m³) POR ha (m³/ha) PARA A POPULAÇÃO (m³) 

   

 Área e Volume de Supressão 

Com base nos valores obtidos, foram calculadas a área e o volume de madeira a ser suprimida. Para 

tanto, o inventário florestal e o estudo fitossociológico contemplaram os remanescentes existentes 

dentro da Faixa de Servidão (ADA) do Projeto SPOT, a fim de amostrar, de forma mais precisa, a 

vegetação que será objeto de requerimento de autorização de supressão. Para as áreas de floresta 

nativa o volume do fuste estimado de uma árvore foi obtido por: V (m³) = (π * D²/ 40000) * Ht * FF. 

Onde: D² = DAP² ou DAS² (cm); HT = altura total do fuste (m); FF = fator de forma. Foi utilizado um 

fator de forma (FF) descrito por Jankowsky (1996), que utilizou um fator de 0,5218 para o cálculo do 

volume de madeira em floresta natural da Mata Atlântica, e fator de cubicação de 0,65 (Finger, 1992). 

O processamento do Censo e do Inventário Amostral foi realizado com o uso do software estatístico 

Mata Nativa 4. Para as áreas de plantio homogêneo de Eucalyptus sp. foi utilizada a equação 

determinada por Paula Neto e colaboradores (1977) para obtenção do volume total sem casca:  

V (m³) = 0,000027061 x DAP1, 8298 x Ht1, 1712 

Mapeamento da cobertura vegetal, classificação quanto ao estágio sucessional dos remanescentes 

analisados, Áreas de Preservação Permanente e classes de uso do solo 

Com o mapeamento e a campanha para o levantamento de dados primários, constatou-se que a 

cobertura vegetacional predominante ao longo do traçado do empreendimento constitui-se de 

comunidades típicas de áreas com histórico de degradação, classificadas como campos antrópicos, 

representadas por extensos trechos recobertos por pastagens, cercas-vivas de Gaiolinha  

(Euphorbia tirucalli), além de espécies herbáceas daninhas e ruderais no estrato herbáceo, enquanto 

no estrato arbóreo predominam espécies nativas com características pioneiras, além de espécies 

alóctones introduzidas pela população local principalmente para fins alimentícios. Esta categoria 

vegetacional ocupa 85,9 ha do traçado, que correspondem a aproximadamente 96% da área onde está 

prevista a interferência direta decorrente da implantação do empreendimento.  

As Áreas de Preservação Permanente (APP) ao longo do traçado do Oleoduto, identificadas como 

Restinga e Faixas Marginais de Proteção (FM), foram identificadas (Mapa 7.22), qualificadas em 

relação as fitofisionomias e quantificadas em hectares (Quadro 7.82). As Faixas Marginais de Proteção 

a serem intervencionadas, essas também são integralmente compostas por campos antrópicos, que 
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juntos somam 1,8 ha. Ou seja, os campos antrópicos fora da APP de Faixa Marginal e também em seu 

interior somam juntos 87,67 ha, equivalente a 98% do traçado, que apresenta 89,5 ha de extensão. 

Os remanescentes de Restinga na interferência direta, estão presentes em áreas que perfazem 

1,83 ha, representadas pelas seguintes tipologias vegetacionais, segundo o Decreto nº 41.612/2008: 

Formação Arbórea não inundável e Formação Arbustiva aberta não inundável presente em diferentes 

trechos ao longo do traçado do empreendimento. As intervenções diretas em remanescentes florestais 

nativos se darão majoritariamente sobre manchas de restinga, compostas por vegetação secundária 

em estágio inicial a médio de regeneração e também em alguns indivíduos isolados próximos a 

ambientes de restinga mas também de residências (Quadro 7.82). 

Quadro 7.82: Classes de Cobertura vegetal e Áreas de Preservação Permanente (APP) em 
hectares ao longo do traçado do Oleoduto. 

ÁREA DE  

PRESERVAÇÃO  

PERMANENTE 

FITOFISIONOMIAS 

ARBÓREA  

NÃO 
INUNDÁVEL 

ARBUSTIVA 
ABERTA  

NÃO  

INUNDÁVEL 

CAMPO 
ANTRÓPICO 

INDIVÍDUOS 

ISOLADOS 

ÁREA  

TOTAL  

(HECTARE) 

I. FAIXA 
MARGINAL  

    
 

 

30 m - - 0,20  0,20 

50 m - - 1,20  1,20 

100 m - - 0,40  0,40 

II. RESTINGA 0,36 1,21  0,26 1,83 

Total (ha)     3,63  

 

Em relação às Áreas de Preservação Permanente (APPs), presentes ao longo do traçado previsto para 

implantação do empreendimento, pode-se observar no Quadro 7.83 que apenas uma APP foi de 100m, 

sendo que 9 foram de 50m e 4 de 30m de extensão. 

Quadro 7.83: Áreas de Preservação Permanente em faixas marginais de cursos d’água. 

APP 

COORDENADAS UTM  

(FUSO24M–SIRGAS 2000) MUNICÍPIO 

LESTE (E) NORTE (N) 

50 m 283621.853 7579609.707 São João da Barra 

50 m 279250.93 7576913.655 Divisa São João da Barra e Campos dos Goytacazes 

50 m 275645.611 7573003.163 Campos dos Goytacazes 

30 m 275062.415 7570969.731 Campos dos Goytacazes 

30 m 274475.494 7569926.11 Campos dos Goytacazes 

50 m  273768.698 7569251.874 Campos dos Goytacazes 

30 m 273215.383 7567958.882 Campos dos Goytacazes 

30 m 272931.433 7566752.216 Campos dos Goytacazes 

50 m 273288.433 7564219.736 Campos dos Goytacazes 

50 m 273172.406 7562044.901 Campos dos Goytacazes 

50 m 272283.808 7560464.526 Campos dos Goytacazes 

100 m 272164.241 7560196.549 Campos dos Goytacazes 

50 m 275951.243 7555483.92 Campos dos Goytacazes 

50 m 275881.491 7554741.887 Divisa Campos dos Goytacazes e Quissamã 
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c) Florística e Fitossociologia da ADA 

 Análise da composição florística 

A análise da composição florística foi realizada para cada fitofisionomia reconhecida ao longo do 

traçado do Projeto SPOT e, de modo geral, a heterogeneidade e as peculiaridades florísticas das 

formações analisadas refletem a situação de transição entre áreas de restinga e a vegetação 

remanescente de formações que outrora recobriam as porções mais interioranas das baixadas 

litorâneas presentes na região. Como resultado, o conjunto florístico da área analisada conta com a 

presença de espécies típicas de formações de restinga, além de macrófitas e espécies ciliares em 

áreas brejosas e margens de cursos d’água e, ainda, espécies ruderais, com predominância nas 

extensas áreas de pasto. Além do estrato arbóreo, a sinúsia herbácea e subarbustiva também deteve 

alta representatividade nas áreas analisadas, incluindo espécies escandentes, epífitas e terrícolas.  

Em uma análise quantitativa, a lista florística geral das fitofisionomias analisadas, ou seja, considerando 

todos os indivíduos arbustivos/arbóreos contemplados na amostragem fitossociológica, identificou  

80 espécies distribuídas em 36 famílias, das quais mais da metade (62%) foi representada por apenas 

uma espécie. As famílias mais representativas foram: Fabaceae (n = 16), Myrtaceae (n = 8), 

Bromeliaceae (n = 5) e Cactaceae (n = 4). Este estudo contribuiu com 16 espécies que ainda não 

haviam sido registradas na região. Nenhuma espécie ameaçada foi registrada e duas espécies exóticas 

foram identificadas: Euphorbia tirucalli L. (Euphorbiaceae) e Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. 

(Fabaceae) (Quadro 7.84). De acordo com a lista florística compilada dos estudos levantados para 

região e com a obtida no presente estudo, foram identificadas 224 espécies, pertencentes a 73 famílias 

(Anexo 7.6). A família Fabaceae foi a mais representativa, como 31 espécies, seguida por Myrtaceae 

(20 espécies) e Rubiaceae e Poaceae (ambas com 10 espécies).  

Ao todo, nos dados compilados foram identificadas 5 espécies ameaçadas de extinção para a região, 

de acordo com a Lista Oficial Brasileira (Portaria nº443, MMA 2014). Foram identificadas 8 espécies 

exóticas, pertencentes a 4 famílias, sendo: Fabaceae (n=4), Anacardiaceae (n=2), Euphorbiaceae e 

Sapotaceae (n=1 cada). O Anexo 7.7 apresenta os dados Brutos das fitofisionoias analisadas. 
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Quadro 7.84: Lista Florística para Faixa de Servidão (ADA) pelo empreendimento. *Espécie Exótica. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM HÁBITO GE PA 

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. cajú arbustivo  7,8,11 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi aroeira arbustivo PI 2,3,4,6,10 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. pau-pombo arbóreo PI 6,7,8,9,11,12 

Apocynaceae Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.   escandente  1,7 

Araliaceae Hydrocotyle bonariensis Lam.   herbáceo  7 

Arecaceae Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze guriri arbustivo PI 9 

Aristolochiaceae Aristolochia trilobata L. jarrinha-da-praia escandente  14 

Asteraceae Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob.   herbáceo  6,7 

Boraginaceae Varronia curassavica Jacq. erva-baleeira arbustivo  6,7 

Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. gravatá-moqueca herbáceo  8 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. gravatá-de-fita herbáceo  1 

Bromeliaceae Neoregelia cruenta (R.Graham) L.B.Sm. gravatá de copa herbáceo  1 

Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. cravo-do-mato epífitico  4,9 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides (L.) L. barba-de-velho epífitico  4,9 

Cactaceae Cereus fernambucensis Lem. cardeiro herbáceo  1 

Cactaceae Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) R.Bauer mandacaru-de-três-quinas escandente  10 

Cactaceae Pereskia aculeata Mill. ora-pro-nobis escandente  4 

Cactaceae Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley facheiro-da-praia herbáceo  8,9,10,11 

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense Cambess. pau-pólvora arbustivo PI 8 

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl feijão-de-boi arbustivo ST 6,7 

Celastraceae Monteverdia obtusifolia (Mart.) Biral papagai•o arbustivo ST 1,2,3 

Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco L. abajuru arbustivo ST 11,12 

Clusiaceae Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi bacupari arbóreo SI 8,9 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM HÁBITO GE PA 

Combretaceae Terminalia catappa L. amendoeira-da-praia arbóreo  12 

Erythroxylaceae Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil.   arbustivo ST 7 

Euphorbiaceae Euphorbia tirucalli L. *   arbustivo  7 

Euphorbiaceae Microstachys corniculata (Vahl) Griseb.   herbáceo  6 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong burra-leiteira arbóreo  2 

Fabaceae Abrus precatorius L. olho-de-gato escandente  7,13 

Fabaceae Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. *   arbóreo  7,13 

Fabaceae Andira fraxinifolia Benth. angelim arbóreo SI 1,2 

Fabaceae Centrosema brasilianum (L.) Benth. língua-de-mulata escandente  7 

Fabaceae Centrosema virginianum (L.) Benth. língua-de-mulata escandente  8 

Fabaceae Chamaecrista flexuosa (L.) Greene   herbáceo  7 

Fabaceae Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby   herbáceo  8,10,11 

Fabaceae Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier   arbóreo  4 

Fabaceae Crotalaria retusa L.   herbáceo  13 

Fabaceae Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-mirim arbóreo SI 8 

Fabaceae Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld jacarandá-bico-de-pato arbóreo  6,7,14 

Fabaceae Machaerium lanceolatum (Vell.) J.F.Macbr. rabo-de-macaco arbustivo  7,14 

Fabaceae Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze maricá arbóreo  2,6,7 

Fabaceae Mimosa pigra L.   herbáceo  3 

Fabaceae Mimosa pudica L. dormideira herbáceo  7 

Fabaceae 
Senna pendula (Humb.& Bonpl.ex Willd.) H.S.Irwin & 
Barneby 

  arbustivo 
 

3 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC.   arbóreo ST 1,8,10,11,12 

Malvaceae Sida cordifolia L. guaxuma herbáceo  4 

Malvaceae Sida planicaulis Cav.   herbáceo  6,7 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM HÁBITO GE PA 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin canela-veado arbóreo PI 8 

Melastomataceae Pleroma gaudichaudianum (DC.) A. Gray   herbáceo   

Melastomataceae Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.   herbáceo  7,9 

Myrtaceae Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco arbóreo  1,2 

Myrtaceae Eugenia astringens Cambess. aperta-cú arbóreo SI 8,9,10,11,12 

Myrtaceae Eugenia punicifolia (Kunth) DC. cambucazinho arbóreo ST 10 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. pitanga arbóreo SI 6 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC.   arbóreo  2 

Myrtaceae Neomitranthes glomerata (D.Legrand) D.Legrand   arbóreo  1,3,8 

Myrtaceae Psidium cattleyanum Sabine araça-pêra, araça-casca-grossa arbóreo ST 6,8 

Myrtaceae Psidium guineense Sw. araça-da-praia arbóreo  1,2,8 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels   arbóreo  7,8 

Oleaceae Jasminum fluminense Vell.   escandente  1,6 

Orchidaceae Habenaria leptoceras Hook.   herbáceo  1 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Baill. sapateiro arbóreo SI 6,7,8,9,10,11,12 

Polygonaceae Coccoloba alnifolia Casar. pau-de-estalo arbóreo  9,13 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-larga arbóreo  1,2 

Primulaceae Myrsine parvifolia A.DC. capororoca arbóreo ST 2,8,9,10,11,12 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. capororoca arbóreo PI 1,2 

Pteridaceae Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch.   arbustivo  13 

Rubiaceae Borreria verticillata (L.) G.Mey.   herbáceo  1 

Rubiaceae Genipa americana L. genipapo arbóreo  6 

Rubiaceae Tocoyena bullata (Vell.) Mart. genipabinho arbustivo ST 1,8,10 

Sapindaceae Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo arbóreo PI 1 

Sapindaceae Paullinia racemosa Wawra cipó-sangue escandente  1 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM HÁBITO GE PA 

Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. quixaba-de-porco arbóreo PI 2,3,4,5,6 

Smilacaceae Smilax rufescens Griseb. dente-de-cachorro escandente  1,7,8,9,10 

Turneraceae Turnera subulata Sm. boa-noite herbáceo  6,7 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul embaúba arbóreo PI 8 

Verbenaceae Citharexylum myrianthum Cham.   escandente  6 

Verbenaceae Lantana camara L. camara arbustivo  3,7,14 

Verbenaceae Stachytarpheta restingensis Moldenke   herbáceo  6,7 

Vitaceae Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis   escandente  2 
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A seguir é apresentada a caracterização fitofisionômica e o detalhamento dos resultados para 

composição florística de cada formação analisada. 

✓ Vegetação com influência fluvial (Áreas úmidas, Brejos) 

As formações brejosas são frequentemente colonizadas por um grupo de plantas caracterizado como 

macrófitas aquáticas (Figura 7.192) que, segundo Esteves (1998), constituem, em sua grande maioria, 

vegetais superiores que retornaram ao ambiente aquático. Dessa forma, os representantes desta 

sinúsia apresentam ainda algumas características de vegetais terrestres e grande capacidade de 

adaptação a diferentes tipos de ambientes, incluindo particularidades anatômicas, fisiológicas e 

ecológicas (Rizzini, 1976).  

Cabe ressaltar que apesar de o papel funcional desempenhado pela comunidade de macrófitas 

aquáticas ter sido, por muito tempo, negligenciado no âmbito das pesquisas limnológicas (Menezes, 

1984), atualmente diversos estudos ressaltam a grande importância deste compartimento para o 

metabolismo de ecossistemas límnicos, sendo capaz de estabelecer um forte intercâmbio entre o 

ecossistema aquático e o ambiente terrestre adjacente (Tavares, 2003; Luciano, 1996). Destaca-se, 

ainda, o papel bioindicador tanto do estágio sucessional do ecossistema aquático (por exemplo, a 

presença de "taboa" - Typha domingensis - é indicativa da presença de solo úmido ou pantanoso), 

quanto do estado trófico do sistema, como por exemplo, as espécies Eichhornia crassipes e Pistia 

stratiotes que são indicadoras de eutrofização, isto é, de enriquecimento por nutrientes (Tavares, 2003). 

Em relação às formações com influência fluvial analisadas na Faixa de Servidão (ADA), foi observado 

em alguns trechos o acréscimo excessivo de indivíduos de alguns grupos de macrófitas aquáticas como 

Sauvinia sp. e Pistia sp. Segundo Bianchini Jr. (2003) e Esteves (1988) a distribuição e a abundância 

dessas macrófitas são determinadas, entre outros fatores, pela composição dos sedimentos, turbidez 

das águas, disponibilidade de nutrientes e ação dos herbívoros. Neste caso, pode-se associar a 

ocorrência excessiva destas espécies em alguns trechos analisados às alterações decorrentes de 

distúrbios ambientais incidentes sobre a área, resultando em dois fatores determinantes: a falta de 

herbívoros e o nível elevado de eutrofização. 
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Figura 7.192: Aspecto geral de alguns trechos de formações com influência fluvial (Brejos) 
com predomínio de macrófitas aquáticas na Área de Estudo do Projeto SPOT. 

  

  
 

✓ Campos Antrópicos 

Na Faixa de Servidão (ADA) as formações de campos antrópicos estão representadas, 

majoritariamente, por pastagens ativas e abandonadas, com predomínio de espécies do gênero 

Brachiaria (Poaceae), além de espécies ruderais invasoras de culturas e de árvores e arbustos isolados 

em meio a ocupações urbanas e rurais. Em relação às espécies reconhecidas como ruderais, 

Troppmair (1989) cita esta sinúsia de plantas, típicas de processo de sucessão secundária, como um 

grupo especializado em desenvolver-se sobremaneira nas áreas urbanizadas, devido a suas 

características mais rústicas, possibilitando a capacidade de crescer em condições adversas. Dentre 

as espécies tipicamente ruderais observadas na ADA, destacam-se Lantana camara (cambará), Cordia 

verbenacea (erva baleeira) e Solanum sp. (Figura 7.193). 
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Figura 7.193: Aspecto geral de alguns trechos do traçado do empreendimento onde a 
cobertura vegetal encontra-se submetida a pressões decorrentes de atividades antrópicas. 
Detalhe da espécie ruderais cambará.  

  

  
 

Além da utilização de áreas para pastagens, relatam-se outras atividades antrópicas, como uso do solo 

para extração de argila, aproveitada em diversas fábricas de cerâmica existentes na região, além de 

instalações rurais, pomares com a presença de espécies vegetais alóctones introduzidas pela 

população local e trechos com a alta representatividade da espécie Euphorbia tirucalli (gaiolinha), 

utilizada para formação de cercas-vivas (Figura 7.194). 
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Figura 7.194: Aspecto geral de trechos do empreendimento onde a cobertura vegetal está 
submetida a outros tipos de pressões decorrentes de atividades antrópicas. A - área com solo 
exposto; B - pomar de pequena propriedade rural; C e D - cerca-viva com uso da espécie 
Euphorbia tirucalli (gaiolinha).  

  

  
 

✓ Restingas 

Conforme explicitado, foram reconhecidas duas tipologias de restinga para as formações analisadas 

no presente estudo: arbustiva aberta não inundável e arbórea não inundável.  

A formação arbustiva aberta não inundável apresenta, geralmente, aspecto de mosaico, devido à 

distribuição da vegetação em moitas a partir das descontinuidades na paisagem quanto à cobertura, 

fisionomia e/ou composição florística (Castro et al., 2007). Esta tipologia vegetacional, apresentou 

fisionomia semelhante à descrita por Menezes & Araújo (2005) para formação análoga na restinga da 

Marambaia (RJ), em que os autores citam moitas densas apresentando, em média, 4 metros de altura, 

entremeadas por espaços com solo encoberto esparsamente por pequenos arbustos e ervas.  

Já a formação arbórea não inundável, segue em grande parte as características apresentadas para 

esta formação no Decreto nº 41.612/2008, que descreve esta tipologia vegetacional ocorrendo em nível 

topográfico mais elevado, no qual o substrato arenoso não é inundado. O mencionado Decreto 

descreve ainda os casos em que esta mata é composta por comunidade arbórea baixa, fechada e 

dominada por mirtáceas. Os galhos estão, em geral, ocupados por epífitas e no estrato inferior é comum 

a ocorrência de bromeliáceas.  

Vale ressaltar que embora grande parte das formações analisadas seja afetada pelas pressões 

antrópicas como estradas, aglomerados urbanos e ações para implantação de grandes 

empreendimentos na região, alguns trechos ainda abrigam elementos característicos desta tipologia 

A B 

C D 
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vegetacional. As Figuras 7.195 e 7.196 apresentam respectivamente o aspecto geral das formações 

arbórea não inundável e arbustiva aberta não inundável presentes na AID do empreendimento. 

Figura 7.195: Aspecto geral de um trecho de restinga com a formação arbórea não inundável. 

 

 

 
 

Figura 7.196: Aspecto geral da formação arbustiva aberta não inundável na ADA do 
empreendimento. 
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 Espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, vulneráveis e de valor ecológico e econômico 

significativo 

Nos Pontos Amostrais não foram registradas espécies ameaçadas de extinção (Portaria nº 443 MMA 

2014). Algumas espécies nativas com valor econômico foram identificadas como: Andira fraxinifolia 

(angelin) e Miconia cinnamomifolia (jacatirão), devido ao potencial madeireiro para serraria, caibros e 

ripas. Essa última espécie ainda tem suas flores melíferas muito indicadas para pastos apícolas. Outra 

espécie identificada foi Protium heptaphyllum (breu) que produz seiva resinosa aromática, amplamente 

difundida e usada, principalmente na medicina popular, como analgésico, cicatrizante e expectorante, 

sendo também empregada na indústria de verniz, na calafetagem de embarcações e como perfume.  

A aroeira Schinus terebinthifolius, espécie muito comum, cujo fruto, conhecido como pimenta-rosa, é 

uma especiaria utilizada na culinária internacional, e o óleo de suas sementes é utilizado na medicina 

popular e na indústria de cosméticos (CAMPOS FILHO & SARTORELLI 2015). De uma maneira geral, 

a flora autóctone desempenha importante função ambiental e ecológica na conservação da água, do 

solo e da biodiversidade. No caso da fauna, o componente “vegetação” constitui habitat para inúmeras 

espécies, fornecendo condições de abrigo, alimentação e reprodução como pode ser constatado em 

um trecho de restinga das formações analisadas, onde foi encontrada uma área com a presença da 

borboleta da praia. Algumas espécies são consideradas zoocóricas como Eugenia punicifolia, Inga 

laurina e Psidium cattleianum, por produzirem frutos bastante apreciados pela avifauna e também para 

consumo humano. 

 Análise fitossociológica/Inventário florestal 

Os resultados obtidos com o processamento simples casualisado foram considerados satisfatórios para 

a estimativa das classes arbóreas, haja vista que o erro de amostragem (intensidade amostral) 

apresentado, 8,55%, foi inferior ao estipulado (10% da média, 95% de probabilidade) para a variável 

controle (Quadro 7.85). 

Quadro 7.85: Parâmetros estatísticos para variável controle número de indivíduos (N). 

PARÂMETROS RESULTADOS 

Parcelas 140 

n (Número Ótimo de Parcelas) 71 

No de indivíduos (N) Medido 551 

Média 5,0444 

Desvio Padrão 2,4028 

Variância 5,7733 

Variância da Média 0,0472 

Erro Padrão da Média 0,2172 

Coeficiente de Variação % 47,6319 

Valor de t Tabelado 1,987 

Erro de Amostragem (Intensidade Amostral) 0,4315 

Erro de Amostragem % 8,55 

Intervalo de Confiança para a Média – 95% (indivíduo) 4 <= X <= 6 

Intervalo de Confiança para a Média por ha – 95% 
(indivíduo/ha) 

461 <= X <= 548 

No de indivíduos (N) Estimado 1.715 

Intervalo de Confiança para o Total – 95% (indivíduo) 1.568 <= X <= 1.862 
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✓ Distribuição Diamétrica por Espécie 

De acordo com MACHADO & FIGUEIREDO FILHO (2006) o diâmetro constitui-se na única variável 

independente em várias funções estimativas. Portando, o diâmetro por si só́ define padrões de uso da 

árvore. SANQUETTA et al. (1996), postulam que a avaliação precisa do crescimento florestal é de 

grande importância para o manejador florestal. O volume e a área basal do povoamento podem ser 

convenientemente calculados a partir do número de árvores em cada classe diamétrica. LIMA & LEÃO 

(2013), complementam que a análise de distribuição diamétrica é um recurso utilizado em muitos 

trabalhos, independentemente da região e do tipo de florestas, para alcançar diferentes objetivos. 

Com o conhecimento da estrutura diamétrica, é possível avaliar o comportamento da espécie, tendo 

em vista os vários fatores que possam interferir em seu crescimento, dentre os quais o manejo e as 

atividades de exploração comercial (BARTOSZECK et al., 2004). Diante disso, apresenta-se a seguir, 

a distribuição diamétrica por espécie dos indivíduos mensurados na amostra. 

Os 454 indivíduos arbóreos-arbustivos mensurados dentro do critério de inclusão apresentaram média 

de diâmetro de 8,65 cm (Quadro 7.86), com o mínimo de 5 cm e máximo de 39,31 cm, registrado para 

um indivíduo da espécie Monteverdia obtusifolia. Observando a representação gráfica apresentada, 

verifica-se a tendência também encontrada por SOUZA et al. (2006), onde a estrutura diamétrica 

caracteriza-se por árvores de pequeno porte nas menores classes de diâmetro, indicando distribuição 

balanceada (Figura 7.197). Isso se deve à capacidade de regeneração das espécies vegetais.  

Verifica-se, portando, a distribuição em “J-invertido”, que é típica das florestas naturais inequiâneas 

(LIMA & LEÃO, 2013). 

Quadro 7.86: Distribuição diamétrica dos indivíduos por espécie identificados no Inventário 
Florestal. 

ESPÉCIES 
CLASSES DE DIÂMETRO (CM) 

TOTAL 
5<10 10<15 15<20 20<25 25<30 =>30 

Acacia auriculiformis 1           1 

Anacardium occidentalis 1           1 

Andira fraxinifolia 3           3 

Byrsonima sericea 20 3         23 

Calophyllum brasiliense 1           1 

Calyptranthes brasiliensis 14 2         16 

Cecropia pachystachya 4           4 

Chrysobalanus icaco 1           1 

Citharexylum myrianthum 1           1 

Clusia hilariana     1       1 

Coccoloba alnifolia 1           1 

Cupania emarginata 34 4 1       39 

Cynophalla flexuosa 2 1         3 

Erythroxylum subrotundum 2           2 

Eugenia astringens 90           90 

Eugenia punicifolia 2           2 

Garcinia gardneriana 1           1 

Genipa americana 6 2         8 

Indeterminado 1           1 

Inga laurina 2           2 
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ESPÉCIES 
CLASSES DE DIÂMETRO (CM) 

TOTAL 
5<10 10<15 15<20 20<25 25<30 =>30 

Machaerium hirtum 26 13 3       42 

Machaerium lanceolatum 1           1 

Monteverdia obtusifolia 13 19 6 3 9 5 55 

Miconia cinnamomifolia 13           13 

Morto 2           2 

Myrcia splendens 1           1 

Myrsine parvifolia 90 6 4       100 

Myrsine umbellata 10   1       11 

Myrtacecae  2           2 

Neomitranthes glomerata 2           2 

Pera glabrata 55 11         66 

Psidium guinense     1       1 

Sapium glandulosum         1   1 

Schinus terebinthifolia 6 5 2 1 1   15 

Sideroxylon obtusifolium 1 3         4 

Smilax rufescences 1           1 

Tapirira guianensis 23 4       1 28 

Terminalia catappa 1           1 

Tocoyena bullata 1           1 

Total Geral 435 73 19 4 11 6 548 
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Figura 7.197: Representação gráfica da distribuição do número de indivíduos por classes de 
diâmetro. 

 
 

✓ Distribuição por Classes de Altura Total 

De acordo com SILVA et al. (2012) a altura constitui-se em importante característica da árvore e pode 

ser medida ou estimada. Sua medição ou estimação é muito importante para o cálculo do volume, de 

incrementos em altura e, em determinadas situações, pode servir como indicadora da qualidade 

produtiva de um local.  

Tal como discutido por SOUZA & SOUZA (2004), em formações nativas, a altura total das árvores pode 

ter importante significado ecológico e para fins de manejo, à medida que ajuda a compreender a 

estrutura vertical da comunidade. Assim, podem-se estimar, por meio dessa variável, as espécies que 

apresentam maior importância ecológica, considerando esse tipo de estrutura. SILVA et al. (2012) 

postulam que a posição sociológica das espécies pode ser calculada tomando-se em conta as alturas 

das árvores amostradas na comunidade, de acordo, por exemplo, com metodologias apresentadas por 

FINOL (1971), LONGHI (1980) e SOUZA & LEITE (1993).  

Ainda de acordo com SILVA et al. (2012), esses autores destacaram a importância em se medir a altura 

das árvores em estudos fitossociológicos. Segundo HUNTER Jr. (1990 citado por SOUZA et al., 2003), 

nos estratos verticais de uma floresta coexistem diferentes grupos de plantas e animais que ocupam 

diferentes nichos ecológicos. Portanto, a estratificação vertical da floresta influencia a riqueza, a 

diversidade, o crescimento e a produção de biomassa, sendo importante indicador de sustentabilidade 

ambiental de uma floresta. Sendo assim, a vegetação foi dividida em três principais estratos: inferior 

(altura total < 2,34 m), médio (altura total entre 2,34 m - 5,84 m) e superior (altura total > 5,84 m). A 

distribuição do número de indivíduos de cada espécie da amostra dentre esses estratos verticais, bem 

como os valores de Posição Sociologia Absoluta e Relativa podem ser observados na Quadro 7.87 a 

seguir. 
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Quadro 7.87: Distribuição do número de indivíduos de cada espécie dentre os estratos verticais, 
e os valores de Posição Sociologia Absoluta (PSA) e Relativa (PSR). 

ESPÉCIE 
ESTRATOS VERTICAIS 

PSA PSR (%) 
SUPERIOR MÉDIO INFERIOR 

Acacia auriculiformis  1  0,00 0,01 

Anacardium occidentalis   1 0,01 0,02 

Andira fraxinifolia 1 2  0,03 0,04 

Byrsonima sericea  11 8 1,17 1,70 

Calophyllum brasiliense 1   0,01 0,01 

Calyptranthes brasiliensis 3 8  0,33 0,48 

Cecropia pachystachya 3 1  0,09 0,13 

Chrysobalanus icaco   1 0,01 0,02 

Citharexylum myrianthum  1  0,00 0,01 

Coccoloba alnifolia   1 0,01 0,02 

Cupania emarginata 17 21  4,52 6,54 

Cynophalla flexuosa  3  0,03 0,05 

Erythroxylum subrotundum  2  0,02 0,02 

Eugenia astringens 1 27 35 16,40 23,76 

Eugenia punicifolia  1 1 0,01 0,02 

Garcinia gardneriana   1 0,01 0,02 

Genipa americana  8  0,24 0,35 

Indeterminado  1  0,00 0,01 

Inga laurina  2  0,02 0,02 

Machaerium hirtum 3 39  5,89 8,54 

Machaerium lanceolatum  1  0,00 0,01 

Monteverdia obtusifolia 36 19  14,08 20,40 

Miconia cinnamomifolia 3 10  0,47 0,68 

Morto  2  0,02 0,02 

Myrcia splendens  1  0,00 0,01 

Myrsine parvifolia 4 57 18 16,16 23,41 

Myrsine umbellata 6 5  0,45 0,65 

Myrtacecae 01  2  0,02 0,02 

Neomitranthes glomerata 1 1  0,01 0,02 

Pera glabrata 2 13 23 6,56 9,51 

Sapium glandulosum 1   0,01 0,01 

Schinus terebinthifolia 7 8  0,72 1,05 

Sideroxylon obtusifolium 2 2  0,05 0,08 

Tapirira guianensis 10 13  1,63 2,35 

Terminalia catappa   1 0,01 0,02 

Tocoyena bullata 1   0,01 0,01 

Total Geral 102 262 90 69,03 100 
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O estrato médio apresentou maior número de indivíduos, com total de 262, o que representa cerca de 

58% dos indivíduos registrados dentro do critério de inclusão. Em seguida, o estrato superior teve  

102 indivíduos registrados (22%), e o estrato inferior com 90 indivíduos (20%). Este resultado 

demonstra que a vegetação da amostra se encontra na sua maioria entre 2,34 m e 5,84 m de altura, 

com plantas emergentes e em regeneração na mesma proporção. 

A espécie mais abundante se encontra amplamente representada no estrato médio. Para a espécie 

Myrsine parvifolia, 57 indivíduos (total de 100) se encontram no estrato médio. Contudo vale destacar 

a espécie Eugenia astringens, pois além de estar relevantemente representada no estrato médio, é a 

de maior ocorrência no estrato superior, fornecendo a ela a maior posição sociológica da amostra. No 

estrato inferior, a espécie com maior número de indivíduos foi Monteverdia obtusifolia, com  

36 indivíduos. 

Em relação a distribuição das alturas dos indivíduos mensurados, a classe mais representativa e que 

abrangeu o maior número de indivíduos foi a de 2 a 3 m (n= 100), demonstrando que o comportamento 

foi semelhante ao encontrado na distribuição por estratos verticais, onde a maioria dos indivíduos da 

amostra possuem altura intermediária (Figura 7.198). 

Figura 7.198: Representação gráfica da distribuição dos indivíduos por classes de altura. 

 
 

✓ Área Basal, Volume total e Médio por Espécie e por Espécie / Hectare 

De acordo com SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO (2018), através do Relatório Técnico que 

apresentou os principais resultados no Estado do Rio de Janeiro do Inventário Florestal  

Nacional - IFN/RJ, o volume de madeira, geralmente obtido a partir do diâmetro e altura das árvores, é 

uma variável importante para estimar a biomassa e o estoque comercial de madeira das florestas, 

sendo muito utilizada no manejo florestal. 

Portanto, para este Estudo as estimativas dos estoques de madeira foram obtidas pela aplicação da 

equação volumétrica 𝐿n (Vol) = −9,42719 + 1,96900 𝐿n(DAP) + 0,831852 𝐿n(ℎ), e que se encontra no 

Anexo B do Relatório Técnico supracitado, utilizada para estimativa do volume total de madeira na 
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Restinga. Na Quadro 7.88 são apresentadas não somente as estimativas volumétricas da amostra e 

por hectare, como também área basal. Todas distribuídas por espécie. O Anexo 7.8, apresenta os 

dados brutos do inventário. 

Quadro 7.88: Área basal, volume total e por hectare, distribuído por espécie. 

ESPÉCIE G (m2) VOL (m3) VOL MED (m³) VOL/HA (m3) 

Acacia auriculiformis 0,0023 0,0063 0,0063 0,0070 

Anacardium occidentalis 0,0042 0,0072 0,0072 0,0080 

Andira fraxinifolia 0,0171 0,0647 0,0216 0,0719 

Byrsonima sericea 0,0837 0,1709 0,0090 0,1899 

Calophyllum brasiliense 0,0042 0,0229 0,0229 0,0254 

Calyptranthes brasiliensis 0,0703 0,2739 0,0249 0,3044 

Cecropia pachystachya 0,0114 0,0448 0,0112 0,0498 

Chrysobalanus icaco 0,0040 0,0055 0,0055 0,0061 

Citharexylum myrianthum 0,0020 0,0061 0,0061 0,0067 

Coccoloba alnifolia 0,0052 0,0083 0,0083 0,0092 

Cupania emarginata 0,2522 1,0596 0,0279 1,1773 

Cynophalla flexuosa 0,0347 0,1199 0,0400 0,1333 

Erythroxylum subrotundum 0,0043 0,0089 0,0044 0,0099 

Eugenia astringens 0,3032 0,6397 0,0102 0,7108 

Eugenia punicifolia 0,0198 0,0362 0,0181 0,0402 

Garcinia gardneriana 0,0039 0,0066 0,0066 0,0074 

Genipa americana 0,0455 0,1428 0,0179 0,1587 

Indeterminado 0,0026 0,0054 0,0054 0,0060 

Inga laurina 0,0048 0,0167 0,0083 0,0185 

Machaerium hirtum 0,4160 1,4585 0,0347 1,6205 

Machaerium lanceolatum 0,0051 0,0174 0,0174 0,0194 

Monteverdia obtusifolia 2,1217 9,1508 0,7039 10,1675 

Miconia cinnamomifolia 0,0400 0,1451 0,0026 0,1612 

Morto 0,0070 0,0210 0,0105 0,0234 

Myrcia splendens 0,0046 0,0110 0,0110 0,0122 

Myrsine parvifolia 0,4878 1,3204 0,0167 1,4671 

Myrsine umbellata 0,0572 0,2293 0,0208 0,2547 

Myrtacecae 0,0051 0,0107 0,0054 0,0119 

Neomitranthes glomerata 0,0060 0,0220 0,0110 0,0245 

Pera glabrata 0,2555 0,5240 0,0138 0,5822 

Sapium glandulosum 0,0561 0,2308 0,2308 0,2564 

Schinus terebinthifolia 0,5343 2,1097 0,1406 2,3441 

Sideroxylon obtusifolium 0,1000 0,3915 0,0979 0,4350 

Tapirira guianensis 0,2170 0,9214 0,0401 1,0238 

Terminalia catappa 0,0020 0,0031 0,0031 0,0035 

Tocoyena bullata 0,0029 0,0124 0,0124 0,0137 
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ESPÉCIE G (m2) VOL (m3) VOL MED (m³) VOL/HA (m3) 

Total Geral 5,1938 19,2254 0,0423 21,3615 

✓ Vegetação Arbórea 

A amostra apresentou, no total, 36 espécies e 454 indivíduos registrados dentro do critério de inclusão, 

em 0,9 ha de área amostrada. Possui uma densidade de 504 indivíduos/ha e dominância de cerca de 

5,77 m2/ha (Quadro 7.89).  

Myrsine parvifolia apresentou a maior densidade relativa (17,4%), tendo sido registrados 79 indivíduos, 

distribuídos em 34 das 90 parcelas delimitadas, apresentando 37,78% de Frequência Absoluta. De 

acordo com CURTI Jr. (2015), espécies que apresentam os maiores valores de Frequência Absoluta e 

Relativa demonstram estarem bem distribuídas horizontalmente ao longo da amostragem. Estudos, 

relacionando o parâmetro dominância, realizados por GUREVITCH et al. (2009), consideram que nas 

comunidades vegetais dos trópicos a maioria dos indivíduos pertence a uma ou poucas espécies, 

enquanto muitos outros serão de espécies raras. 

MAGURRAN (2011) destaca que para muitos ecólogos as espécies dominantes são consideradas as 

melhores competidoras, refletindo seu sucesso em competir por recursos limitados e este sucesso das 

plantas em diferentes habitats se deve a sua habilidade em competir por luz, água e nutrientes  

(RAVEN et al., 2010). Muito provavelmente esse é o caso das espécies Myrsine parvifolia, Eugenia 

astringens e Monteverdia obtusifolia que se apresentam com 197 indivíduos na área amostrada  

(43% do total). 

As espécies Monteverdia obtusifolia, Myrsine parvifolia e Eugenia astringens apresentaram os maiores 

Valores de Importância ampliado (VIA) com 20,56%, 16,20% e 14,02%, respectivamente, 

correspondendo a mais de 50% da amostra, ou seja, são as espécies que nesta amostragem tem 

grande importância social na comunidade. Segundo CURTI Jr. (2015) este descritor fitossociológico, 

permite equalizar a contribuição de espécies mais dispersas ou menos dispersas e entre espécies mais 

abundantes ou espécies com indivíduos de maior porte. 
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Quadro 7.89: Parâmetros fitossociológicos dos 0,9 ha amostrados.; Da = Densidade absoluta (indivíduos/ha); Dr = Densidade relativa (%); Doa = 
Dominância absoluta (m²/ha); Dor = Dominância relativa (%); Fa = Frequência absoluta; Fr = Frequência relativa (%); VC = Valor de Cobertura; VI 
= Valor de Importância; PSr = Posição Sociológica relativa (%); VIa = Valor de Importancia Ampliado; VIa = Valor de Importância Ampliado relativo. 

TAXON DA DR DOA DOR FA FR VC VI PSR VIA VIA% 

Acacia auriculiformis 1 0,22 0,00 0,06 1,11 0,44 0,28 0,72 0,006 0,73 0,18 

Anacardium occidentalis 1 0,22 0,00 0,11 1,11 0,44 0,34 0,77 0,016 0,79 0,20 

Andira fraxinifolia 3 0,66 0,02 0,47 3,33 1,32 1,13 2,44 0,036 2,48 0,62 

Byrsonima sericea 21 4,19 0,08 2,01 14,44 5,70 6,20 11,90 1,554 13,45 3,36 

Calophyllum brasiliense 1 0,22 0,00 0,11 1,11 0,44 0,34 0,77 0,013 0,79 0,20 

Calyptranthes brasiliensis 12 2,42 0,05 1,12 5,56 2,19 3,54 5,73 0,486 6,22 1,55 

Cecropia pachystachya 4 0,88 0,01 0,31 1,11 0,44 1,19 1,63 0,206 1,84 0,46 

Chrysobalanus icaco 1 0,22 0,00 0,05 1,11 0,44 0,27 0,71 0,016 0,73 0,18 

Citharexylum myrianthum 1 0,22 0,00 0,05 1,11 0,44 0,27 0,71 0,006 0,72 0,18 

Coccoloba alnifolia 1 0,22 0,00 0,07 1,11 0,44 0,29 0,73 0,016 0,75 0,19 

Cupania emarginata 42 8,37 0,21 5,26 11,11 4,39 13,63 18,02 6,484 24,50 6,12 

Cynophalla flexuosa 3 0,66 0,02 0,42 3,33 1,32 1,08 2,40 0,052 2,45 0,61 

Erythroxylum subrotundum 2 0,44 0,00 0,12 2,22 0,88 0,56 1,43 0,023 1,46 0,36 

Eugenia astringens 70 13,88 0,23 5,54 33,33 13,16 19,41 32,57 23,521 56,09 14,02 

Eugenia punicifolia 2 0,44 0,01 0,30 2,22 0,88 0,74 1,62 0,022 1,64 0,41 

Garcinia gardneriana 1 0,22 0,00 0,11 1,11 0,44 0,33 0,76 0,016 0,78 0,20 

Genipa americana 9 1,76 0,05 1,24 5,56 2,19 3,00 5,20 0,371 5,57 1,39 

Indeterminado 1 0,22 0,00 0,07 1,11 0,44 0,29 0,73 0,006 0,74 0,18 

Inga laurina 2 0,44 0,01 0,13 2,22 0,88 0,57 1,45 0,023 1,47 0,37 

Machaerium hirtum 47 9,25 0,39 9,53 17,78 7,02 18,78 25,79 8,924 34,72 8,68 

Machaerium lanceolatum 1 0,22 0,00 0,07 1,11 0,44 0,29 0,73 0,006 0,73 0,18 

Monteverdia obtusifolia 61 12,11 1,71 42,00 20,00 7,89 54,11 62,01 20,249 82,26 20,56 
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TAXON DA DR DOA DOR FA FR VC VI PSR VIA VIA% 

Miconia cinnamomifolia 14 2,86 0,04 1,09 6,67 2,63 3,96 6,59 0,675 7,26 1,82 

Morto 2 0,44 0,01 0,19 2,22 0,88 0,63 1,51 0,023 1,53 0,38 

Myrcia splendens 1 0,22 0,01 0,13 1,11 0,44 0,35 0,78 0,006 0,79 0,20 

Myrsine parvifolia 88 17,40 0,36 8,76 37,78 14,91 26,16 41,07 23,716 64,78 16,20 

Myrsine umbellata 12 2,42 0,06 1,56 5,56 2,19 3,98 6,18 0,608 6,79 1,70 

Myrtacecae 2 0,44 0,01 0,14 2,22 0,88 0,58 1,46 0,023 1,48 0,37 

Neomitranthes glomerata 2 0,44 0,01 0,16 2,22 0,88 0,60 1,48 0,019 1,50 0,37 

Pera glabrata 42 8,37 0,17 4,12 30,00 11,84 12,49 24,33 9,494 33,83 8,46 

Sapium glandulosum 1 0,22 0,06 1,53 1,11 0,44 1,75 2,19 0,013 2,20 0,55 

Schinus terebinthifolia 17 3,30 0,27 6,60 12,22 4,82 9,91 14,73 1,001 15,73 3,93 

Sideroxylon obtusifolium 4 0,88 0,04 1,11 2,22 0,88 1,99 2,86 0,075 2,94 0,73 

Tapirira guianensis 26 5,07 0,22 5,33 15,56 6,14 10,39 16,53 2,265 18,80 4,70 

Terminalia catappa 1 0,22 0,00 0,05 1,11 0,44 0,27 0,71 0,016 0,73 0,18 

Tocoyena bullata 1 0,22 0,00 0,08 1,11 0,44 0,30 0,74 0,013 0,75 0,19 

Total Geral 504 100 4,07 100 253 100 200 300 100 400 100 
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✓ Formações com vegetação nativa - estrato herbáceo 

Além do levantamento da vegetação arbóreo/arbustiva nos remanescentes de restinga, foi realizado 

estudo quali-quantitativo da vegetação herbácea ocorrente no interior das 9 parcelas implantadas 

inicialmente (Anexo 7.9). Ao longo das unidades amostrais, foram delimitadas 5 sub-parcelas de 1 m² 

onde foram registradas as espécies epífitas e do estrato herbáceo. No total foram registrados 91 

indivíduos de 5 espécies diferentes, sendo duas bromélias (Bromelia antiacantha, Aechmea nudicaulis), 

dois cactos (Pilocereus arrabidae, Cereus fernambucencis) e uma palmeira (Allagoptera arenaria). No 

total das 45 sub-parcelas, em 18 não foram registradas nenhuma espécie. A espécie B. antiacantha foi 

representada por 52 indivíduos (57% do total), com uma estimativa de mais de 1 indivíduo por m². 

✓ Índices de Diversidade 

De acordo com DEAN (1996), as áreas de restinga foram um dos primeiros ambientes a sofrer forte 

ação antrópica após a chegada dos portugueses e, devido à sua localização próxima ao litoral 

brasileiro, são consideradas um dos ecossistemas mais frágeis pertencentes à Mata Atlântica. ZAMITH 

& SCARANO (2006) citam as principais intervenções nas restingas brasileiras estão associadas à 

expansão imobiliária, ocasionando alteração acentuada e perda de habitat, corroborando com o 

postulado por ROCHA et al. (2004).  

Outras atividades de degradação conhecidas são a construção de canais de drenagem (RODRIGUES, 

2000); ação do fogo e do gado (CIRNE & SCARANO, 2001); atividades de mineração, principalmente, 

relacionadas à extração de areia (SOUZA et al., 2010), turismo e recreação; invasão por espécies 

exóticas, expansão agrícola e uso dos recursos naturais (LOUZADA et al., 1996; SCHIFFLER et al., 

2003; ROCHA et al., 2005; SCHERER et al., 2005); alimentação, medicamentos e artesanato 

(MENEZES et al., 2009). Segundo CURTI Jr. (2015), em relação ao Estado do Rio de Janeiro, os 

fatores que mais contribuem para a degradação dos remanescentes de restinga são a remoção da 

vegetação para ocupação urbana, a introdução de espécies vegetais exóticas, a alteração do substrato 

original e a coleta seletiva de espécies vegetais de interesse ornamental. Cerca dos 105.000 ha de 

restingas remanescentes, 43.579 hectares apresentam-se comprometidos por diversas fontes de 

degradação (ROCHA et al., 2007). LACERDA & ESTEVES (2000) consideram que as restingas, devido 

ao longo tempo de ocupação, encontram-se, de alguma maneira, alteradas, total ou parcialmente 

degradadas, tornando-se difiícil identificar a vegetação primitiva destas planícies arenosas do litoral 

brasileiro. Fatos estes que comprometem com a riqueza e diversidade das formações vegetais nesses 

ecossistemas. 

Considerando a diversidade florística calculada para a amostra, foi encontrado o Índice de Diversidade 

de Shannon-Weaver (H’) igual a 2,69 nats/indivíduo. Calculou-se também o “Coeficiente de Mistura de 

Jentsch” (QM), que resultou em 0,08. Segundo HOSOKAWA (1981), tal coeficiente fornece panorama 

geral da composição florística, pois indica, em média, o número de árvores de cada espécie que é 

encontrado no povoamento. Dessa forma, tem-se um fator para medir a intensidade de mistura das 

espécies. Quanto mais próximo de 1 (um) o valor de QM, mais diversa é a população. Sendo assim, o 

reduzido valor encontrado de QM corrobora com a baixa diversidade da amostra representada pelo 

valor de H’. 

De forma complementar, porém com conclusões semelhantes, os índices de Equabilidade de Pielou 

(J) e de dominância de Simpson (C), também foram estimados. O primeiro pertence ao intervalo de  

0 (zero) a 1 (um), onde 1 representa a máxima diversidade, ou seja, todas as espécies são igualmente 

abundantes e atingiu o valor de 0,75. Já o segundo atingiu 0,08 e mede a probabilidade de 2 (dois) 

indivíduos, selecionados ao acaso na amostra, pertencer à mesma espécie (BROWER & ZARR, 1984; 

p.154). Uma comunidade de espécies com maior diversidade terá uma menor dominância. O valor 

estimado de C varia também de 0 (zero) a 1 (um), sendo que para valores próximos de um, a 

diversidade é considerada maior. 

Segundo CURTI Jr. (2015), de uma maneira geral, a diversidade de espécies vegetais na restinga é 

considerada elevada (ZICKEL et al., 2007; SÁ & ARAÚJO, 2009; SANTOS et al., 2012), embora índices 
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de diversidade baixos têm sido encontrados nessas formações (SANTOS-FILHO et al., 2013). 

Geralmente, áreas de florestas de restinga que sofrem inundação possuem menor diversidade de 

espécies em relação a áreas bem drenadas (MENEZES et al., 2010; ASSIS et al., 2011; MAGNAGO 

et al., 2011), provavelmente porque apenas as espécies que toleram estresse hídrico por excesso de 

água consigam sobreviver a essas condições. 

 Caracterização da vegetação ocorrente na Faixa de Servidão (ADA) 

Considerando que os campos antrópicos (pastagens) são predominantes ao longo de todo traçado do 

Oleoduto, os Pontos Amostrais foram definidos nas poucas áreas com presença de vegetação das 

formações de restinga. Mesmo nesses remanescentes, identificamos que os mesmos sofrem forte 

pressão das ações antrópicas, decorrentes de queimadas, lixo, extração ilegal de germoplasma 

vegetal, espécies exóticas de fauna e flora, presença de gado em alguns pontos dentre outros impactos, 

que acabam por descaracterizar o ambiente.  

✓ Restinga - Formação arbórea não inundável (PA1 e PA2) 

No trecho inicial previsto para implantação do duto, em áreas próximas, foram identificados dois 

fragmentos florestais da tipologia Restinga Arbórea não inundável (PA1 e PA2). Em PA1 foram 

identificadas espécies arbóreas de grande porte, com alguns indivíduos de Cupania emarginata 

(Sapindaceae) e Monteverdia obtusifolia (Celastraceae) chegando a quase 10m de altura  

(Figura 7.199), essa última espécie sendo indicadora do estágio médio de desenvolvimento para 

formações florestais na restinga no Rio de Janeiro (CONAMA nº453/2012). Essas duas espécies foram 

as mais abundantes nesse PA, sendo que C. emarginata teve 38 indivíduos registrados e M. obtusifolia 

teve 16 indivíduos, valores que representam 78% do total de indivíduos. Na PA2, a mesma espécie 

Monteverdia obtusifolia foi responsável por 68% dos indivíduos registrados. Esse PA também 

apresenta o mesmo estágio sucessional do PA1, porém devido a forte presença de gado na área, não 

existem espécies no sub-bosque (Figuras 7.201 a 204). Nesses dois PA foram identificadas a presença 

de bromélias, cactos terrícolas (PA1) e epífitas (PA1 e PA2), além de lianas e cipós. No PA1 foi 

identificada a presença de orquídea terrícola Habenaria leptoceras, sendo o único indivíduo dessa 

família encontrado durante o estudo. Nesse PA, identificamos que todos os estratos estavam bem 

representados com predominância porém do estrato arbóreo e presença de sub-bosque. No PA2, 

apenas estrato arbustivo e arbóreo estavam presentes, com ausência de sub-bosque. A serapilheira 

nesses dois PAs era espessa devido a grande quantidade de folhas depositadas no solo das espécies 

arbustivas arbóreas (Quadro 7.90). 

✓ Restinga - Formação arbustiva aberta não inundável (PA3) 

No PA3 foi realizada apenas florística e identificamos uma área dominada por aroeira Schinus 

terebinthifolia em estágio médio de sucessão (Figura 7.205). Foram observadas a presença de 

bromélias e cactos terrícolas e epífitas também. O estrato predominante foi o arbustivo com sub-bosque 

dominado pelas aroeiras. Solo em parte arenoso com pouca serapilheira. 

✓ Áreas Antropizadas 

No PA4 identificamos uma plantação de eucalipto, com algumas espécies de bromélias como epífitas 

e no PA5 uma plantação de quixaba de porco Sideroxylon obtusifolium (Figuras 7.206 e 7.207).  

No PA5 o estrato arbóreo é dominante, com ausência de estrato herbáceo devido consumo pelo gado. 

Foram identificadas presença de bromélias e cactos epífitas nesse PA. Nesses dois PAs a serapilheira 

foi espeça, porém pouco diversa devido a presença monodimante das espécies supracitadas.  

O sub-bosque foi ausente nessas duas áreas. 

✓ Restinga - Formação arbustiva aberta não inundável (PA6 e PA7) 

No PA6 e PA7 Machaerium hirtum foi responsável respectivamente por 58% e 72% dos indivíduos 

registrados, área também classificada em estágio médio de sucessão (Figuras 7.208 a 7.210). Esses 

dois PA foram estudados no mesmo fragmento vegetal, onde predominou o estrato arbustivo com 
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presença de bromélia e cactos. O sub-bosque era composto por um emaranhado de espécies de 

herbáceas e arbustivas que por vezes dificultavam deslocamento. A serapilheira também era espeça e 

com presença de folhas de muitas espécies diferentes. 
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Figura 7.199: Monteverdia obtusifolia no PA1. Figura 7.200: Habenaria leptoceras em PA1. 

  

  

Figura 7.201: Bromelia antiacantha em PA1. Figura 7.202: Fragmento estudado em PA2. 
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Figura 7.203: Ausência de herbáceas 
terrestres em PA2 e presença de fezes de 
gado. 

Figura 7.204: Monteverdia obtusifolia uma 
das espécies arbóreas dominantes em PA1 e 
PA2. 

  

  

Figura 7.205: Aroeiral dominante no PA3. Figura 7.206: Eucalyptal no PA4. 

  

  

Figura 7.207: Sideroxylon obtusifolium 
dominante no PA5, com presença de gado. 

Figura 7.208: Abertura de parcela no PA6. 
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Figura 7.209: Tillandsia stricta no PA6. Figura 7.210: Coleta de planta no PA7. 

  

  

✓ Restinga - Formação arbórea não inundável (PA8) 

No P8, foram registrados 82 indivíduos, sendo que diferente dos outros Pontos Amostrais não houve 

uma dominância marcante, com Tapirira guianensis sendo a mais representativa com 17 indivíduos, 

seguida por Miconia cinnamomifolia com 13 indivíduos, Calophyllum brasiliensis com 12 indivíduos e 

Myrsine parvifolia com 10 indivíduos (Figuras 7.211 e 7.212). Todas essas espécies juntas representam 

64% do total de indivíduos. Esse PA pode ser considerado com em estágio primário e médio de 

sucessão, de acordo com a presença das espécies indicadoras citadas. Foi identificada a presença de 

bromélia e cactos, além de lianas e cipós, sendo o estrato arbustivo arbóreo predominante, com 

presença de sub-bosque e serapilheira espeça dentro no interior do fragmento florestal. Em sua borda, 

ocorriam trechos abertos de areia sem serapilheira. 

✓ Restinga - Formação Arbustiva aberta não inundável (PA9 a PA17) 

Os PAs 9 a 17 foram estudados num mesmo trecho de Restinga aberta não inundável  

(Figuras 7.213 a 7.224). 

No PA9 foram registrados 24 indivíduos, com predominância de três espécies: Myrsine parvifolia com 

8 indivíduos, Pera glabrata e Eugenia astringens, ambas com 6 indivíduos cada. Juntas essas espécies 

representam 83% do total de indivíduos, e contribuem para a determinação do estágio primário e médio 

de sucessão. No PA 10 e PA11, foram registrados respectivamente 51 e 61 indivíduos, com 

predominância de duas espécies, Eugenia astringens e Myrsine parvifolia, somando juntas 71% (PA10) 

e 79% (PA11) do total de indivíduos. No PA 12 foram registrados 46 indivíduos, com predominância de 

três espécies: Eugenia astringens com 16 indivíduos, Myrsine parvifolia com 14 indivíduos e Pera 

glabrata com 10 indivíduos cada. Juntas essas espécies representam 87% do total de indivíduos, 

similar a PA9. Nesses 4 PAs, predominou o estrato herbáceo arbustivo, com presença de bromélia e 

cactos. Sub-bosque ausente e serapilheira apenas onde existiam moitas de vegetação. 

No PA 13 foram registrados 25 indivíduos, com predominância de P. glabrata com 10 indivíduos, E. 

astringens e M. parviflora, ambas com 5 indivíduos. Essas três espécies representando 80% do total. 

No PA 14, essas mesmas três espécies representaram 77% dos 30 indivíduos registrados. Vale 

destacar a presença de Clusia hilariana. No PA 15, foram poucos indivíduos registrados, apenas 8, 

com bastante extensão de areia nua na parcela. Nesse caso, E. astringens com 6 indivíduos  

(75% do total) foi dominante. No PA 16 foram registrados 18 indivíduos, sendo que 17 desses foram 

distribuídos entre E. astringens com 8 indivíduos, M. parviflora com 6 indivíduos e P. glabrata com  

3 indivíduos. No 17 foram registrados 16 indivíduos com as três espécies dominantes: P. glabrata com 

6 indivíduos, M. parviflora com 3 indivíduos e E. astringens com dois indivíduos, representando 68% 

do total. 
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✓ Restinga - Formação arbustiva aberta não inundável (PA18 e PA19) 

No PA 18 e PA19 foram realizados estudos florísticos, sendo que identificamos nas duas localidades a 

presença Samambaia-gigante-do-brejo Acrostichum danaeifolium com alguns indivíduos de embaúba 

Cecropia pachystachya isolados. No PA18, localizado logo abaixo de uma linha de transmissão, 

identificamos também indivíduos de Pera glabrata, Schinus terebinthifolia e jamelão, essa última sendo 

considerada espécie exótica (Figura 7.225). No PA19, destacamos a presença da jarrinha Aristolochia 

trilobata e sua associação com a borboleta da praia Parides ascanius (Cramer, 1775) ameaçada de 

extinção no Brasil, categoria Em Perigo (MMA 2014), e no estado do Rio de Janeiro, na categoria 

Criticamente em Perigo (SEMA 1998) (Figuras 7.226 a 7.230). 

Nesses dois PA o estrato predominante foi arbustivo arbóreo, com ausência de cactos e bromélias. 

Ausência de sub-bosque nesses dois trechos e vegetação dominante de capim no PA13 e de 

samambaia do brejo em PA14. 

Figura 7.211: Fragmento no PA8. Figura 7.212: Fragmento no PA8. 

  
  

Figura 7.213: Restinga aberta no PA9. Figura 7.214: Clusia criuva no PA9. 
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Figura 7.215: Restinga aberta no PA10. Figura 7.216: Moita no PA11. 

  

  

Figura 7.217: Medição no PA12. Figura 7.218: Byrsonima sericea PA12. 

  

  

Figura 7.219: Restinga aberta no PA13. Figura 7.220: Tocoyena bullata no PA13. 
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Figura 7.221: Moita de Clusia no PA13. Figura 7.222: Flor de Clusia no PA13. 

  

  

Figura 7.223: Medição no PA14. 
Figura 7.224: Fruto de Pilosocereus arrabidae 
PA16. 

  

  

Figura 7.225: Samambaia do brejo isolada no 
PA18, próximo a linha de transmissão. 

Figura 7.226: Samambaia do brejo dominante 
no PA18. 
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Figura 7.227: Folha da jarrinha no PA19. Figura 7.228: Flor da jarrinha no PA19. 

  

  

Figura 7.229: Lagarta da Borboleta da praia 
no PA19. 

Figura 7.230: Indivíduo adulto da borboleta da 
praia no PA19. 
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Quadro 7.90: Características florísticas e estruturais dos Pontos Amostrais. 

PA FITOFISIONOMIA 
ESTRATO 

PREDOMINANTE 

IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA 

SUB-BOSQUE SERAPILHEIRA 
BROMÉLIA / 

ORQUÍDEA / CACTO 
LIANA / CIPÓ 

1 Formação Arbórea não inundável arbóreo x x x* x 

2 Formação Arbórea não inundável arbóreo   x x x 

3 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo x 
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

x x 

4 Plantio de Eucalyptus arbóreo   x x   

5 Plantio de Quixaba-de-porco arbóreo   x x x 

6 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo x x x   

7 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo x x x   

8 Formação Arbórea não inundável arbustivo x 
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

x x 

9 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo   
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

x   

10 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo   
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

x   

11 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo   
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

x   

12 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo   
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

x   

13 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo   
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

x  

14 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo   
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

x  

15 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo   
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

x  
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PA FITOFISIONOMIA 
ESTRATO 

PREDOMINANTE 

IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA 

SUB-BOSQUE SERAPILHEIRA 
BROMÉLIA / 

ORQUÍDEA / CACTO 
LIANA / CIPÓ 

16 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo   
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

x  

17 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo   
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

x  

18 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo/arbóreo   
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 

    

19 
Formação Arbustiva aberta não 
inundável 

arbustivo/arbóreo   
solo em parte arenoso com 
pouca serrapilheira 
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7.5.3.3 Proposta de criação de corredores ecológicos 

Considerando que na Área de Estudo Regional existe a ocorrência do Parque Estadual da Lagoa do 

Açu e do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Mapa 7.22) e que entre essas áreas protegidas, 

distantes menos de 30km, existem a Área de Proteção Ambiental Lagamar e ainda Áreas Prioritárias 

para Conservação da Biodiversidade, sugerimos a implantação de um Corredor Ecológico nesse trecho 

incluindo em seu interior diversas áreas alagadas costeiras e de vegetação de restinga. Essa sugestão 

vai de encontro a definição dos Corredores Ecológicos no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (Lei nº 9.985/2000, Art. 2º), que define essas áreas como porções de ecossistemas 

naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de 

genes e o movimento da biota. 

7.5.3.4 Considerações Finais 

O Diagnóstico da Flora realizado no presente estudo ao longo do traçado previsto para o Oleoduto 

demostra que as áreas analisadas refletem os processos de ocupação da região, onde significativas 

porções de vegetação nativa, como restingas e áreas com influência fluvial foram impactadas pelas 

atividades antrópicas e em muitos trechos, deram lugar a extensas áreas campestres ou área utilizadas 

para plantio. A heterogeneidade de habitats encontrada na região, associada aos diferentes graus de 

perturbação das formações arbóreas analisadas foi determinante para a definição do número de 

indivíduos como variável de controle, uma vez que este parâmetro fitossociológico possibilita uma 

avaliação mais precisa do nível de ocupação dos indivíduos arbóreos nas formações analisadas e da 

situação atual destes remanescentes em relação ao estágio sucessional.  

Os resultados da análise florística e fitossocilógica demostraram que as formações vegetacionais 

nativas inseridas no traçado do Oleoduto são constituídas por remanescentes secundários que se 

encontram majoritariamente em estágio inicial a médio de regeneração. Também foi possível constatar 

que, mesmo em dimensões reduzidas, algumas manchas destes remanescentes ainda abrigam 

considerável diversidade biológica. 
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7.5.4 Fauna Terrestre 

Com uma área de abrangência original estimada em 1,5 milhões de km², incluindo grande parte do 

leste e sul do Brasil, estudos indicam que apenas entre 11 e 16% da cobertura original da Mata 

Atlântica foi preservada (Ribeiro et al., 2009). O restante de sua cobertura original remanescente 

encontra-se fragmentada em 250 mil porções de florestas, dos quais mais da metade são pequenos 

(menos de 0,5 km²), isolados e altamente vulneráveis aos efeitos de borda (Ribeiro et al., 2009).  

Diante deste cenário destaca-se o estado do Rio de Janeiro, apontado como uma área de alta 

concentração de diversidade e endemismo no hotspot Mata Atlântica (Rocha et al., 2004). São  

166 espécies de anfíbios divididas em duas ordens, Anura e Gymnophiona (Rocha et al., 2004);  

127 espécies de répteis, incluindo lacertílios, serpentes, anfisbenídeos, tartarugas e jacarés (Rocha et 

al., 2004); 800 espécies de aves, incluindo espécies residentes e visitantes (Gagliardi, 2019) e  

185 espécies de mamíferos, sendo a maior parte de quirópteros e roedores (Rocha et al., 2004).  

Na região norte do estado os vertebrados são pouco estudados (Peracchi & Nogueira, 2010) e 

protegidos (Rocha et al., 2003), sendo o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba a única Unidade 

de Conservação (UC) federal de proteção integral. Esta UC protege, atualmente, a maior faixa 

contínua de formação de restinga dentro do Estado (Pessôa et al. 2010) abrigando espécies 

ameaçadas, raras e deficientes em dados. Mesmo sendo uma das regiões menos investigadas para a 

fauna de vertebrados do estado do Rio de Janeiro, o Norte Fluminense possui clara importância 

biogeográfica (Peracchi & Nogueira, 2010). Diversas espécies de mamíferos e aves da Mata Atlântica 

encontram nessa região seus limites de distribuição geográfica, graças a similaridades com as matas 

de baixada do Espírito Santo (Bencke et al. 2006, Peracchi & Nogueira, 2010).  

Neste contexto, pretende-se instalar o Açu Sistema Integrado de Óleo - SPOT, que percorrerá cerca 

de 45 km ao longo de três municípios da região norte do estado: São João da Barra, Campos dos 

Goytacazes e Quissamã. Considerando a área de inserção do empreendimento, o levantamento 

faunístico na Área de Estudo se faz necessário para diagnosticar a composição de espécies e a 

riqueza local, em face à diversidade regional, assim permitindo amplo entendimento dos possíveis 

impactos e de como mitigá-los.  

Este levantamento ocorreu de duas formas complementares, para a Área de Estudo Regional - AER 

foi realizado um levantamento de espécies com potencial ocorrência na área, através de dados 

secundários compilados a partir de publicações científicas e estudos técnicos pretéritos. A Área de 

Estudo Local (AEL) do empreendimento foi caracterizada através do levantamento faunístico in loco, 

onde foram utilizadas metodologias de RAP (Rapid Assessment Protocol - RAP) e de captura viva, 

ambas para amostragens rápidas. Foram então realizadas duas campanhas de levantamento dos 

principais grupos faunísticos terrestres, uma no período seco e outra no período chuvoso. Os grupos 

inventariados foram: herpetofauna (anfíbios e répteis), avifauna e mastofauna (incluindo quirópteros). 

A seguir, serão descritas as informações obtidas para a AER e para a AEL / Faixa de Servidão (ADA) 

do empreendimento, respectivamente.  

7.5.4.1 Área de Estudo Regional - AER 

A caracterização da AER ocorreu através do levantamento de dados secundários de espécies com 

potencial ocorrência para a área. Grande parte dos dados levantados, foram estudos ambientais 

utilizados durante as fases de licenciamento do próprio complexo portuário Açu e suas unidades. 

Além disso, a lista foi também complementada com a compilação de publicações científicas, livros 

técnicos e planos de manejo que abordassem toda a região inserida dentro da AER.  

É importante mencionar que a maioria dos estudos utilizados para compor a lista de dados 

secundários refere-se ao trecho inicial do oleoduto, situado na parte mais bem conservada e que 

possui fitofisionomia de restinga. Isto se deve ao fato de que o restante do traçado percorre uma 

paisagem homogênea e historicamente antropizada, onde a vegetação nativa foi substituída por 
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pastagens e agricultura e, portanto, apresenta uma fauna composta predominantemente por espécies 

generalistas e plásticas, que são bem conhecidas quanto à sua ecologia e distribuição, não 

representando prioridades em termos de conservação. 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos para a AER do referido empreendimento, de 

acordo com o grupo faunístico inventariado (herpetofauna - anfíbios e répteis; avifauna e mastofauna 

- pequenos, médios e grandes e morcegos). 

a) Herpetofauna 

A taxonomia das espécies da herpetofauna foi atualizada em acordo com as listas brasileiras de anfíbios 

(Segalla et al., 2014) e répteis (Costa & Bérnils, 2015), e o endemismo determinado de acordo com 

Haddad e colaboradores (2013), assim como os devidos nomes populares. Os graus de ameaça foram 

considerados no contexto das listas, regional (SEMA 1998), nacional (MMA 2014). 

A partir da análise de dados secundários, foram identificadas 73 espécies da herpetofauna sendo  

38 espécies de anfíbios e 35 de répteis pertencentes a 20 famílias de quatro ordens (Quadro 7.91). 

Desse total, 24 espécies são endêmicas da Mata Atlântica, sendo 19 espécies de anfíbios e seis 

espécies de répteis. Quanto ao status de conservação, o lagarto endêmico de ambientes de restinga 

e do estado do Rio de Janeiro, Ameivula littoralis, encontra-se vulnerável a extinção (MMA 2014), 

com apenas quatro populações atualmente conhecidas (Menezes & Rocha, 2013). O jacaré-do-papo-

amarelo Caiman latirostris está Em Perigo de extinção no estado do Rio de Janeiro (SEMA 1998). 
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Quadro 7.91: Lista de espécie da herpetofauna para a AER do Oleoduto, municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e São João da Barra. 

TAXON NOME POPULAR AMEAÇA ENDEMISMO SITUAÇÃO FONTE 

ANURA      

Bufonidae      

Rhinella ornata Sapo-cururu    12 

Rhinella crucifer Sapo-cururu  MA  13 

Rhinella pygmaea Sapo-granuloso  MA  2,5,7,11 

Rhinella schneideri Cururu  MA  1,7,9 

Craugastoridae      

Hadadus binotatus     12 

Hylidae      

Aparasphenodon brunoi Perereca-de-capacete  MA  2,5,7,8,9, 12,13 

Aplastodiscus arildae Perereca-verde  MA  9 

Dendropsophus anceps     12 

Dendropsophus branneri Pererequinha-do-brejo  MA   

Dendropsophus decipiens Perereca  MA  8,9,12,13 

Dendropsophus elegans Pererequinha-de-colete  MA  9,12 

Dendropsophus minutus Pererequinha-do-brejo    1,7,9 

Dendropsophus pseudomeridianus Pererequinha-do-brejo  MA  5,12,13 

Hypsiboas albomarginatus Perereca-verde  MA  2,5,7,8,9,13 

Hypsiboas albopunctatus Perereca     

Hypsiboas faber Sapo-martelo  MA  9 

Hypsiboas semilineatus Perereca  MA  1,5,7,9,12 

Phyllodytes luteolus Perereca-das-bromélias  MA  2,7,8,9,11 

Scinax alter Perereca  MA  5,8,9,11,12,13 
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TAXON NOME POPULAR AMEAÇA ENDEMISMO SITUAÇÃO FONTE 

Scinax cuspidatus Perereca  MA  5,12 

Scinax fuscovarius Raspa-cuia    1,7,9,12,13 

Scinax gr. ruber Raspa-cuia    2,7 

Scinax gr. perpusillus Pererequinha-de-bromélia  MA  2,7,9 

Scinax similis Raspa-cuia    8,9,11,12 

Scinax x-signatus Raspa-cuia    13 

Sphaenorhynchus planicola Pererequinha-limão  MA  12 

Trachycephalus nigromaculatus Perereca-grudenta  MA  2,5,7,9,12,13 

Leptodactylidae      

Leptodactylus fuscus Rã-assobiadora    2,5,7,9,12,13 

Leptodactylus latrans Rã-manteiga    2,5,7,8,9,11,12,13 

Leptodactylus mystacinus Rã-assobiadora    2,5,7,9,11 

Leptodactylus natalensis Rã-pequena    9,12 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro    9 

Physalaemus nattereri Rãzinha    1,9 

Physalaemus marmoratus Rãzinha-do-folhiço    5,9,11,12,13 

Physalaemus signifer Rãzinha-do-folhiço  MA  2,7,9 

Pseudopaludicola sp. Rãzinha-do-folhiço    2,7,12,13 

Microhylidae      

Elachistocleis ovalis Sapo-guarda    2,7,9 

Stereocyclops parkeri Rã-de-folhiço  MA  2,7,9 

TESTUDINES      

Chelidae      

Acanthochelys radiolata Cágado-amarelo    2,3,4,7,12,13 

CROCODYLIA      
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TAXON NOME POPULAR AMEAÇA ENDEMISMO SITUAÇÃO FONTE 

Alligatoridae      

Caiman latirostris Jacaré-do-papo-amarelo EN3   3,4,6,12 

SQUAMATA      

Amphisbaenidae      

Amphisbaena alba Cobra-cega    2,7,9 

Gekkonidae      

Hemidactylus mabouia Lagartixa   Exótica 2,5,6,7,9,10,12,13 

Polychrotidae      

Polychrus marmoratus Papa-vento-verde    9 

Mabuyidae      

Brasiliscincus agilis Lagarto  MA  2,4,5,7,9,10,13 

Psychosaura macrorhyncha Lagarto  MA  2,4,7,9,10,12,13 

Teiidae      

Ameiva ameiva Calango-verde    2,3,4,5,7,9,10,12,13 

Ameivula littoralis  Lagarto-de-cauda-verde VU2 MA  2,7,9,10,12,13 

Salvator merianae Teiú    9 

Tropiduridae      

Tropidurus torquatus Calango  MA  12,13 

Typhlopidae      

Amerotyphlops brongersmanius Cobra-cega    2,7,9 

Boidae      

Boa constrictor Jibóia    1,2,3,7,9 

Corallus hortulanus Suaçubóia    2,7,9 

Colubridae      

Chironius bicarinatus Cobra-cipó    2,7,9 
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TAXON NOME POPULAR AMEAÇA ENDEMISMO SITUAÇÃO FONTE 

Chironius exoletus Cobra-cipó    9 

Clelia plumbea Muçuarana    2,7 

Oxybelis aeneus Bicuda    9 

Spilotes pullatus Caninana    3,6 

Dipsadidae      

Erythrolamprus miliaris Cobra-d’água    2,3,4,6,9,12,13 

Erythrolamprus poecilogyrus Falsa-coral    2,7 

Helicops carinicaudatus     12 

Leptodeira annulata Dormideira    2,7,9 

Oxyrhopus guibei Falsa-coral    9 

Oxyrhopus rhombifer Falsa-coral     

Oxyrhopus petolarius Falsa-coral    2,9 

Oxyrhopus trigeminus Falsa-coral    2,7,9 

Philodryas olfersii Cobra-verde    2,7,9 

Philodryas patagoniensis Parelheira    9,13 

Pseudoboa nigra Cobra-negra    2,7,9 

Xenodon merremii Boipeva    2,7,9 

Xenedon neuwiedii Boipeva-serrana    5 

Viperidae      

Bothrops jararaca Jararaca    1,3,6,7,9 

Bothrops jararacuçu Jararacuçu    9 

Bothrops neuwiedi     2,9 

Legenda: Categorias de ameaça: (1) = IUCN (internacional), (2) = MMA (Brasil) e (3) = Regional (RJ); Critérios de ameaça: EN = Em Perigo, VU = Vulnerável; Endemismo: MA = Mata Atlântica; 
Situação: EX = Exótica; I, II ou III = Categorias CITES; Fonte de Dados = 1- MMX/CAL (2006); 2- LLX-AÇU/ECOLOGUS (2008b); 3- MPX/CRA (2008); 4- MPX/CRA (2010); 5- LLX-
MINASRIO/CRA (2009); 6-OSX/CRA (2010); 7- TERNIUM/ECOLOGUS (2010); 8 – Marra (2007) 9- PMF (2010 a 2015); 10- Rocha et al. (2014); 11- Rocha et al. (2008), 12 - GASINF (2017), 
13 – GASOG (2017).  
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b) Avifauna 

Para aves seguiu-se a lista de aves do Brasil (CBRO, 2015), enquanto Parker e coloboradores (1996) 

categorizaram as espécies de aves neotropicais em três níveis de sensibilidade a distúrbios ambientais 

antrópicos: baixo, médio ou alto. Adotando-se essa categorização, buscou-se identificar, na Área de 

Estudo do empreendimento, as espécies de aves com média ou alta sensibilidade a distúrbios. A 

categorização das espécies endêmicas seguiu Bencke e colaboradores (2006). O grau de ameaça das 

espécies listadas foi avaliado nos níveis regional (SEMA 1998), nacional (MMA, 2014) e global  

(IUCN, 2016). As espécies conhecidas como migratórias foram categorizadas como migrantes neárticas 

ou migrantes em escala local (provenientes de outras regiões do Brasil ou América do Sul), de acordo com 

bibliografia específica (Negret, 1988; Gonzaga et al., 2000; Valente et al., 2011). 

No estado do Rio de Janeiro, foram reconhecidas 800 espécies de aves (Gagliardi, 2019). A resposta 

das aves à fragmentação florestal pode variar entre as espécies, já que algumas populações tendem 

a declinar ou desaparecer enquanto outras não são afetadas negativamente, podendo até, em alguns 

casos, apresentarem crescimento demográfico (Stouffer & Bierregaard Jr., 1995). A partir da análise 

de dados secundários, foram identificadas 198 espécies de aves com potencial ocorrência na área de 

inserção do oleoduto, pertencentes a 51 famílias de 19 ordens (Quadro 7.92). Destas, quatro 

espécies foram classificadas como ameaçadas, sendo que uma espécie, a saíra-sapucaia  

(Tangara peruviana), consta como vulnerável em nível estadual e nacional, e também cinco espécies 

endêmicas da Mata Atlântica e seis espécies migratórias, além de quatro espécies exóticas. 
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Quadro 7.92: Lista de espécie da avifauna para a AER do Oleoduto, municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e São João da Barra. 

TAXON NOME POPULAR SENSIB END AMEAÇA MI SITUAÇÃO FONTE 

TINAMIFORMES              

Tinamidae              

Nothura maculosa Codorna-amarela           1,2,7,8,9,10,11,12,13 

ANSERIFORMES              

Anatidae              

Dendrocygna viduata Irerê           2,3,4,5,6,8,9,10,12,14 

Dendrocygna autumnalis             14 

Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho          1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 

Anas bahamensis Marreca-toicinho       MigL   2,4,5,8,11,12 

GALLIFORMES              

Cracidae              

Penelope superciliaris Jacupemba Média         2,3,4,6,8,10,11,12,14 

PODICIPEDIFORMES              

Podicipedidae              

Podilymbus podiceps Mergulhão-caçador Média         8,11,13 

SULIFORMES              

Fregatidae              

Fregata magnificens Tesourão Alta        1,2,4,6,7,8,10,11,12,13,14 

Sulidae              

Sula leucogaster Atobá Alta         1,2,7,8,10 

Phalacrocoracidae              

Phalacrocorax brasilianus Biguá           14 

Anhingidae              
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TAXON NOME POPULAR SENSIB END AMEAÇA MI SITUAÇÃO FONTE 

Anhinga anhinga Biguatinga Média   VU3     9,12 

PELECANIFORMES              

Ardeidae              

Ardea cocoi Garça-moura           2,5,7,9,10,12,13 

Ardea alba Garça-branca-grande           1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Egretta thula Garça-branca-pequena           1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Egretta caerulea Garça-azul           1,2,4,5,6,7,8,10,12 

Bubulcus íbis Garça-vaqueira       MigL EXÓTICA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Butorides striata Socozinho           1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Nycticorax nycticorax Savacu           1,2,3,4,6,7,8,10,12 

Nyctanassa violacea Savacu-de-coroa Média         1,7,8 

Tigrisoma lineatum Socó-boi Média         3,4,11,12,14 

Threskiornithidae              

Phimosus infuscatus             11 

Theristicus caudatus Curicaca           1,2,7,8,10 

Platalea ajaja Colhereiro Média     MigL   2,8,10,12 

CATHARTIFORMES              

Cathartidae              

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta           1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14 

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha           2,3,4,5,6,10,11,12,13,14 

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-amarela           1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

ACCIPITRIFORMES              

Pandionidae              

Pandion haliaetus Águia-pescadora Média     MigN   8,12 

Accipitridae              
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TAXON NOME POPULAR SENSIB END AMEAÇA MI SITUAÇÃO FONTE 

Rostrhamus sociabilis Gavião-caramujeiro           1,2,4,7,8,10,11,12,14 

Rupornis magnirostris Gavião-carijó           1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo           1,2,4,7,8,10,11,12,13,14 

Circus buffoni Gavião-do-banhado           1,2,7,8,10,14 

Chondrohierax uncinatus Gavião-caracoleiro           1,2,4,7,8,10,11,12 

Elanoides forficatus Gavião-tesoura Média          

Elanus leucurus Gavião-peneira           12 

Gampsonyx swainsonii Gaviãozinho            

Parabuteo unicinctus Gavião-asa-de-telha           10 

Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-branco           2,8,10 

GRUIFORMES              

Aramidae              

Aramus guarauna Carão           1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Rallidae              

Aramides cajaneus Saracura-três-potes Alta         2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Amaurolimnas concolor Saracura-lisa Média          

Laterallus viridis Sanã-castanha           6,12 

Laterallus melanophaius Sanã-parda           3,4,6,11 

Mustelirallus albicollis Sanã-carijó Média         2,4,6,8,9,10,11,12 

Pardirallus nigricans Saracura-sanã Média         8,11,12 

Pardirallus sanguinolentus Saracura-do-banhado Média         2,1 

Gallinula galeata Frango-d’água-comum           1,2,6,7,8,9,10,11,12,14 

Porphyrio martinicus Frango-d’água-azul           1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14 

CHARADRIIFORMES              

Charadriidae              
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TAXON NOME POPULAR SENSIB END AMEAÇA MI SITUAÇÃO FONTE 

Vanellus chilensis Quero-quero       MigL   1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Pluvialis squaterola Batuiriçu-de-axila-preta       MigN   2,4,7,8,10,12 

Charadrius semipalmatus Batuíra-de-bando Média     MigN   2,4,7,8,10,13 

Charadrius collaris Batuíra-de-coleira Alta         1,2,3,4,7,8,9,10,12,14 

Recurvirostridae              

Himantopus melanurus Pernilongo-de-costas-brancas Média     MigN   6,7,9,13,14 

Scolopacidae              

Gallinago paraguaie Narceja       MigN   5,12 

Actitis macularius Maçarico-pintado       MigN   2,8,9,12,13 

Tringa melanoleuca Maçarico-grande-de-perna-amarela       MigN   2,4,8,9,13 

Tringa flavipes Maçarico-de-perna-amarela       MigN   2,4,8,12,13 

Arenaria interpres Vira-pedras       MigN   4 

Calidris alba Maçarico-branco       MigN   1,2,7,8,12 

Calidris fuscicollis Maçarico-de-sobre-branco       MigN   2,8,12 

Jacanidae              

Jacana jacana Jaçanã           1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Laridae              

Chroicocephalus cirrocephalus Gaivota-de-cabeça-cinza Média         2,4,8,10,12 

Larus dominicanus             11 

COLUMBIFORMES              

Columbidae              

Patagioenas picazuro Pombão Média         14 

Columbina minuta Rolinha-de-asa-canela           1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Columbina talpacoti Rolinha-roxa           1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Columbina picui Rolinha-picui           1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 
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TAXON NOME POPULAR SENSIB END AMEAÇA MI SITUAÇÃO FONTE 

Columbina squammata Fogo-apagou           1,2,7,8,10,11,12,13,14 

Columba livia* Pombo-doméstico           1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Patagioenas cayennensis Pomba-galega Média         1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Zenaida auriculata Pomba-de-bando           1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Leptotila verreauxi Juriti-pupu           4,5,9,11,12,13 

CUCULIFORMES              

Cuculidae              

Piaya cayana             12,13 

Crotophaga ani Anu-preto           14 

Crotophaga major Anu-coroca           2,4,6,7,8,9,10,11,12,14 

Guira guira Anu-branco           1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Coccyzus melacoryphus Papa-lagarta-acanelado           2,8,10,12,14 

Coccyzus americanus             14 

Tapera naevia Saci           9,12,14 

STRIGIFORMES              

Tytonidae              

Tyto furcata Suindara           2,4,6,8,10,11,12 

Strigidae              

Athene cunicularia Coruja-buraqueira Média         1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13 

Megascops choliba Corujinha-do-mato Média         5,6,11,12 

Strix virgata Coruja-do-mato            

Asio clamator Coruja-orelhuda           9 

CAPRIMULGIFORMES              

Caprimulgidae              

Nyctidromus albicollis Bacurau           2,3,5,6,8,9,10,11,12,14 
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TAXON NOME POPULAR SENSIB END AMEAÇA MI SITUAÇÃO FONTE 

Hydropsalis torquata Bacurau-tesoura           2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14 

Hydropsalis parvula Bacurau-chintã       MigL   12,14 

Chordeiles acutipennis Bacurau-de-asa-fina       MigL   1,2,4,7,8,10,12,14 

Podager nacunda Corucão       MigL   11 

APODIFORMES              

Apodidae              

Streptoprocne zonaris Taperuçu-de-coleira-branca       MigL   2,3,5,6,8,9,10,11,12,14 

Chaetura meridionalis Andorinhão-do-temporal       MigL   9,14 

Tachornis squamata             11 

Trochilidae              

Glaucis hirsutus Balança-rabo-de-bico-torto           1,2,7,8,10,12 

Phaethornis idaliae Rabo-branco-mirim Média MA       1,2,7,8,10,12 

Phaethornis pretrei Rabo-branco-acanelado           1,2,7,8,10,12 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura       MigL   1,2,7,8,10,11,12,14 

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-verde       MigL   1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Amazilia lactea             1,2,7,8,10 

Polytmus guainumbi Beija-flor-de-bico-curvo Média MA       9,12 

CORACIIFORMES              

Alcedinidae              

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande           1,2,8,9,10,11,12,14 

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde           2,8,9,10,11,12 

Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno           11,12 

PICIFORMES              

Picidae              

Picumnus cirratus Picapauzinho-anão-barrado           1,2,8,9,10,11,12,14 
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TAXON NOME POPULAR SENSIB END AMEAÇA MI SITUAÇÃO FONTE 

Melanerpes candidus Pica-pau-branco           1,2,7,8,9,10,11,12,13,14 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo           14 

Celeus flavescens Pica-pau-de-cabeça-amarela Média         3,4,12,13,14 

CARIAMIFORMES              

Cariamidae              

Cariama cristata Seriema           1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

FALCONIFORMES              

Falconidae              

Milvago chimachima Carrapateiro           1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 

Caracara plancus Carcará           1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Falco femoralis Falcão-de-coleira       MigL   1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,14 

Falco sparverius Quiriquiri           1,2,6,7,8,9,10,11,12,14 

Falco peregrinus Falcão-peregrino Média     MigN   1,2,7,8,9,10,12,14 

Herpetotheres cachinnans Acauã           1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,14 

PSITTACIFORMES              

Psittacidae              

Eupsittula aurea Tuim Média         14 

PASSERIFORMES              

Thamnophilidae              

Formicivora rufa Papa-formiga-vermelho           10,11,12,14 

Thamnophilus palliatus Choca-listrada           2,6,10,11,12,13,14 

Scleruridae              

Sclerurus scansor Vira-folha            

Dendrocolaptidae              

Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-de-cerrado Média         14 
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TAXON NOME POPULAR SENSIB END AMEAÇA MI SITUAÇÃO FONTE 

Furnariidae              

Furnarius rufus João-de-barro           1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,14 

Furnarius figulus Casaca-de-couro-da-lama           2,5,6,8,9,10,12 

Phacellodomus rufifrons João-de-pau Média         2,4,6,8,9,10,12,14 

Tityridae              

Pachyramphus polychopterus Caneleiro-preto           12,14 

Rhynchocyclidae              

Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio           1,2,4,5,7,8,9,10,11,14 

Tolmomyias flaviventris Bico-chato-amarelo           6,9,12,14 

Myiornis auricularis Miudinho   MA       12 

Tyrannidae              

Camptostoma obsoletum Risadinha           1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Euscarthmus meloryphus Barulhento           1,2,4,6,8,9,10,12,14 

Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela           1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Elaenia chiriquensis Chibum       MigL   12 

Phyllomyias fasciatus Piolhinho           1,2,7,8,10 

Pseudocolopteryx sclateri Tricolino Média         1,2,6,7,8 

Serpophaga subcristata Alegrinho           1,2,6,7,8,10,11 

Pyrocephalus rubinus Príncipe       MigL   1,2,4,5,7,8,9,10,11,12 

Xolmis velatus Noivinha-branca           1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13 

Xolmis cinereus Primavera           2,4 

Fluvicola albiventer Lavadeira-de-cara-branca Média         1,2,4,5,7,8,9,10,11,12 

Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada           1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,14 

Arundinicola leucocephala Freirinha Média         1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,14 

Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu           6,11,12,13,14 
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TAXON NOME POPULAR SENSIB END AMEAÇA MI SITUAÇÃO FONTE 

Machetornis rixosa Suiriri-cavalheiro           1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,14 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi           1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 

Tyrannus melancholicus Suiriri       MigL   1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 

Tyrannus savana             14 

Griseotyrannus aurantioatrocristatus Peitica-de-chapéu-preto           1,2,4,5,7,8,9,10,11,12 

Myiozetetes similis Bentevizinho           1,2,7,8,10,12 

Megarhynchus pitangua Nei-nei           11,12,13 

Contopus cinereus Papa-moscas-cinzento           1,2,4,5,7,8,9,10,11,12 

Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno           6,8,11,12 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira           1,2,7,8,9,10,11,12,13,14 

Myiarchus tyrannulus             14 

Myiarchus swainsoni Irré       MigL   12 

Vireonidae              

Vireo olivaceus Juruviara-boreal          5 

Hylophilus thoracicus Vite-vite Alta         1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,14 

Cyclarhis gujanensis Pitiguari           1,2,7,8,10 

Hirundinidae              

Tachycineta leucorrhoa Andorinha-de-sobre-branco       MigL   14 

Tachycineta albiventer Andorinha-do-rio       MigL   14 

Progne chalybea Andorinha-doméstica-grande       MigL   1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 

Progne tapera Andorinha-do-campo       MigL   2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa       MigL   1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,14 

Hirundo rustica Andorinha-de-bando       MigN   1,2,3,4,5,7,8,10,12 

Riparia riparia Andorinha-do-barranco       MigN   11,12 

Troglodytidae              
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TAXON NOME POPULAR SENSIB END AMEAÇA MI SITUAÇÃO FONTE 

Troglodytes musculus Cambaxirra           3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 

Turdidae              

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca          1,2,5,6,7,8,10,11,12 

Turdus leucomelas Sabiá-do-barranco           1,2,7,8,10,11,13,14 

Mimidae              

Mimus saturninus Sabiá-do-campo           1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14 

Mimus gilvus Sabiá-da-praia     EP3     1,6,7,8,10,11,12 

Motacillidae              

Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor           1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14 

Passerellidae              

Zonotrichia capensis Tico-tico           13 

Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo           1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14 

Parulidae              

Setophaga pitiayumi Mariquita           3,4,11,12,14 

Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra           1,2,3,4,5,8,10,11,12,13 

Icteridae              

Chrysomus ruficapillus Garibaldi           1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14 

Sturnella superciliaris Polícia-inglesa-do-sul            

Molothrus bonariensis Vira-bosta           2,5,8,10 

Cacicus haemorrhous Guaxe           2,3,4,8,10,12 

Gnorimopsar chopi Chopim           11,12 

Agelasticus cyanopus Carretão Média         3,4,12 

Thraupidae              

Coereba flaveola Cambacica           1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14 

Cyanerpes cyaneus Saíra-beija-flor           1,2,3,4,5,8,10,11,12,14 
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TAXON NOME POPULAR SENSIB END AMEAÇA MI SITUAÇÃO FONTE 

Conirostrum speciosum Figurinha-de-rabo-castanho           2,5,6,8,10,12,14 

Sicalis flaveola Canário-da-terra-verdadeiro           1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14 

Sicalis luteola Tipio           1,2,7,8,10,11,13,14 

Tangara sayaca Sanhaçu           1,2,7,8,9,10,11,12 

Tangara palmarum Sanhaçu-do-coqueiro            

Tangara peruviana Saíra-sapucaia Média   VU1,2 MigL   11 

Tangara cayana Saíra-amarela           1,2,6,7,8,10,12,14 

Tachyphonus coronatus Tiê-preto   MA   MigL   11,12 

Nemosia pileata Saíra-de-chapéu-preto           3,4,13,14 

Volatinia jacarina Tiziu           3,4,6,9,10,11,12,13,14 

Coryphospingus pileatus             14 

Schistochlamys ruficapillus Bico-de-veludo           11 

Ramphocelus bresilius Tiê-sangue   MA       6,11,12 

Paroaria dominicana Cardeal-do-nordeste           14 

Sporophila collaris Coleiro-do-brejo     EN3     8,12 

Sporophila caerulescens Coleirinho           1,7,8,12 

Emberizoides herbicola Canário-do-campo           1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14 

Fringillidae              

Euphonia chlorotica Fim-fim           1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14 

Estrildidae              

Estrilda astrild Bico-de-lacre         EXÓTICO 2,8,9,10,12,14 

Passeridae              

Passer domesticus Pardal         EXÓTICO 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,14 

Legenda: Categorias de ameaça: (1) = IUCN (internacional), (2) = MMA (Brasil) e (3) = Regional (RJ); Critérios de ameaça: EN = Em Perigo, VU = Vulnerável; Endemismo (END): MA = Mata 
Atlântica; Migratório (MI): MigL = Migrante local (Brasil/América do Sul), MigN = Migrante Neártica; Sensibilidade segundo Parker et al. (1996); Fonte de Dados= 1- MMX/CAL (2006); 2- LLX-
MINASRIO/ECOLOGUS (2008); 3- MPX/CRA (2008); 4- MPX/CRA (2010); 5- LLX-MINASRIO/CRA (2009); 6- OSX/CRA (2010); 7- LLX-AÇU/ECOLOGUS (2008); 8- TERNIUM/ECOLOGUS 
(2010); 9- LLX-AÇU/ECOLOGUS (2010); 10- LLXMINASRIO/ECOLOGUS (2010); 11- ECOLOGUS (2012); 12- PMF (2010 a 2015) ; 13-CARUARA (2016); 14-GASOG (2017).* Epécies 
Exóticas.  
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c) Mamíferos 

No estado do Rio de Janeiro foram registradas cerca de 185 espécies de mamíferos, distribuídas em 

36 famílias (Rocha et al., 2004). A partir da análise dos dados secundários, foram identificadas  

41 espécies de mamíferos silvestres pertencentes a 19 famílias e oito ordens (Quadro 7.93). Destas, 

cinco espécies estão ameaçadas de extinção, sendo a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) a 

única espécie Vulnerável no estado do Rio de Janeiro e também no Brasil. O bugio-ruivo e o cateto 

também estão ameaçados no Brasil. As outras espécies estão ameaçadas apenas regionalmente. 

Identificamos também a presença de 3 espécies exóticas de saguis Callithrix jacchus, e o C. 

penicillata, e uma de rato Mus musclus. 
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Quadro 7.93: Lista de espécie da mastofauna para a AER do Oleoduto, municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e São João da Barra. 

TAXON NOME POPULAR END AMEAÇA SITUAÇÃO FONTE 

DIDELPHIMORPHIA      

Didelphiade      

Didelphis aurita Gambá    1,2,3,5,10,11,12,13,14 

Marmosa murina Catita    2,14 

Micoureus paraguayanus Cuíca    2,12,14 

Gracilinanus microtarsus Cuíca    6,11,14 

PILOSA      

Mymercophagidae      

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim    1,2,5,6,7,10,11,13,14 

Bradypodidae      

Bradypus torquatus Preguiça-de-coleira MA VU1,2,3  2,7,10,14 

CYNGULATA      

Dasypodidae      

Cabassous tatouay Tatu-de-rabo-mole   III 2,14 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha    1,2,5,6,10,11,12,13,14 

Dasypus septemcinctus Tatu-mirim    2,14 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba    1,2,5,7,10,11,13,14 

PRIMATES      

Atelidae      

Alouatta guariba Bugio-ruivo MA VU¹,2  12 

Cebidae      

Callithrix jacchus* Sagui-de-tufo-branco   Exótico 2,14 

Callithrix penicillata* Sagui-de-tufo-preto   Exótico 2,14 
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TAXON NOME POPULAR END AMEAÇA SITUAÇÃO FONTE 

CHIROPTERA      

Noctilionidae      

Noctilio leporinus Morcego-pescador    3,14 

Phyllostomidae      

Glossophaga soricina Morcego-beija-flor    12,13 

Uroderma magnirostrum Morcego    12 

Sturnira lilium Morcego    2,12,14 

Artibeus lituratus Morcego    2,12,14 

Artibeus obscurus Morcego    12 

Platyrrhinus lineatus Morcego    2,14 

Desmodus rotundus Morcego-vampiro    9,14 

Vespertilionidae      

Myotis nigricans Morcego    12 

CARNIVORA      

Canidae      

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato   II 1,2,10, 12,13,14 

Felidae      

Leopardus pardalis Jaguatirica  VU3 I 9 

Procyonidae      

Procyon cancrivorus Mão-pelada    1,2,5,9,10,12,13,14 

Mustelidae      

Lontra longicaudis Lontra   I 2,7,10,14 

Eira barbara Irara   III 2,7,10,14 

Artiodactyla      

Tayassuidae      

Pecari tajacu Cateto  VU3  2,14 
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TAXON NOME POPULAR END AMEAÇA SITUAÇÃO FONTE 

Cricetidae      

Akodon cursor Rato-do-mato    2,3,14 

Cerradomys goytaca Rato MA   2,3,14 

Cerradomys subflavus Rato-do-mato    2,14 

Euryoryzomys russatus Rato    2,3,6 

Nectomys squamipes Rato-d’água    12 

Oecomys catherinae Rato    2 

Oligoryzomys nigripes Rato    2,8 

Rhipidomys mastacalis Rato MA   2,14 

Sooretamys angouya Rato-do-mato    2,14 

Oxymycterus dasytrichus Rato MA   12 

Cavidae      

Cavia fulgida Preá MA   1,2,12 

Cuniculus paca Paca  VU3 III 1,5 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara    12,13 

Erethizontidae      

Coendou spinosus Ouriço-caxeiro   III 2,3,4,6,12,13,14 

Muridae      

Mus musculus Camundongo   Exótica 12 

LAGOMORPHA      

Leporidae      

Sylvilagus brasiliensis Tapeti    1,6,14 

Legenda: Categorias de ameaça: (1) = IUCN (internacional), (2) = MMA (Brasil) e (3) = Regional (RJ); Critérios de ameaça: EN = Em Perigo, VU = Vulnerável; Endemismo (END): MA = Mata 
Atlântica; Situação: EX = Exótica; I, II ou III = Categorias CITES; Fonte de Dados = 1- MMX/CAL (2006); 2- LLX-AÇU/ECOLOGUS (2008b); 3- MPX/CRA (2008); 4- MPX/CRA (2010); 5- LLX-
MINASRIO/CRA (2009); 6-OSX/CRA (2010); 7- TERNIUM/ECOLOGUS (2010); 8 – Marra (2007) 9- PMF (2010 a 2015); 10- Rocha et al. (2014); 11- Rocha et al. (2008), 12 - GASINF (2017), 
13 – GASOG (2017), 14 – CARUARA (2016).  
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7.5.4.2 Área de Estudo Local - AEL e Faixa de Servidão 

A caracterização da AEL ocorreu através do levantamento in situ de dados primários utilizando-se 

técnicas específicas de amostragem para levantamentos faunísticos, com e sem captura de animais. 

O RAP (Rapid Assessment Protocol - RAP) é um Programa de Inventários Rápidos, elaborado para 

realizar inventários qualitativos em curto prazo e permitir a caracterização da área estudada em 

termos de parâmetros como riqueza, diversidade, dentre outros (Parker & Carr, 1992). Também 

foram utilizadas metodologias específicas de captura de animais silvestres, com o objetivo de que tais 

metodologias (com e sem captura) se complementem. A metodologia de captura de animais foi 

realizada sob a Autorização Ambiental Nº IN004733 (INEA). De acordo com a Autorização Ambiental 

em vigor, o material biológico coletado da fauna silvestre deve ser encaminhado para a instituição 

depositária acordada (Museu Nacional/UFRJ) com declaração de recebimento e número de tombo. 

Além disso, animais encontrados debilitados ou feridos devem ser encaminhados para clínica 

veterinária conveniada com declaração de recebimento e descrição dos procedimentos realizados. 

As campanhas foram realizadas entre os dias 14 e 23 de outubro de 2019 (estação seca) e entre 10 e 

17 de janeiro de 2020 (estação chuvosa). Os dados das duas campanhas foram comparados a fim de 

verificar a possível variação sazonal das espécies de vertebrados terrestres na região. A metodologia 

aplicada foi a de trabalhos de esforço pontual, que visam conhecer a composição da fauna 

localmente, oferecendo as informações necessárias à definição de estratégias e elaboração de ações 

conservacionistas eficientes (Dixo & Verdade, 2006). As técnicas utilizadas, bem como os resultados 

da atividade de campo são apresentadas a seguir, de acordo com os grupos faunísticos estudados: 

herpetofauna (répteis e anfíbios), avifauna e mastofauna (pequenos, médios e grandes e 

quirópteros). 

a) Metodologia de coleta 

As áreas selecionadas para amostragem consideraram os locais possivelmente mais vulneráveis aos 

impactos à fauna nativa que serão causados pela implantação do empreendimento. Para tanto, toda 

a extensão deste foi avaliada, inicialmente, por meio de imagens de satélite e mapas, na busca das 

áreas de vegetação contínua atravessadas pelo traçado do SPOT para realização dos levantamentos 

in situ. Com esse conjunto de informações, foram selecionados os Pontos Amostrais, de forma a 

gerar uma caracterização representativa da comunidade faunística local buscando representar os 

diferentes ambientes existentes ao longo do trecho, contemplando aqueles mais representativos e as 

principais fitosionomias de vegetação.  

Durante o levantamento de campo para a estação seca o clima mostrou-se predominantemente seco, 

ensolarado e com temperaturas elevadas. Por outro lado, durante a estação chuvosa, registramos 

tempo nublado com chuva forte e também chuva fraca durante mais da metade dos dias, embora os 

dados pluviométricos da estação estranhamente não apresentem esses valores. Durante os dez dias 

de campo, as médias de temperatura e umidade na estação chuvosa (Temp.=28,1C°; Umid.=77,4%) 

foram superiores em comparação com a estação seca (Temp.=25,4C°; Umid.=74,9%). Os dados 

climáticos referentes estão disponíveis no Quadro 7.94. 

Quadro 7.94: Dados climáticos referente aos dias de levantamento da fauna durante as duas 
campanhas do SPOT.  

DATA HORA TEMPERATURA (°C) UMIDADE (%) CHUVA (MM) 

Estação Seca     

14/10/2019 12 28.4 62 0.0 

15/10/2019 12 25.4 81 0.0 

16/10/2019 12 27.4 76 0.0 

17/10/2019 12 26.8 64 4.0 
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DATA HORA TEMPERATURA (°C) UMIDADE (%) CHUVA (MM) 

18/10/2019 12 27 70 0.0 

19/10/2019 12 28 70 0.0 

20/10/2019 12 24 83 0.9 

21/10/2019 12 22.4 73 0.0 

22/10/2019 12 22.6 80 4.6 

23/10/2019 12 22.4 90 0.5 

Estação Chuvosa     

08/01/2020 12 28.6 78 0.0 

09/01/2020 12 28.1 78 0.0 

10/01/2020 12 28.3 75 0.0 

11/01/2020 12 29.0 64 0.0 

12/01/2020 12 31.0 70 0.0 

13/01/2020 12 28.4 84 0.0 

14/01/2020 12 25.4 82 0.0 

15/01/2020 12 26.1 80 0.0 

16/01/2020 12 29.2 76 0.0 

17/01/2020 12 27.0 87 0.0 

Fonte: Os dados foram retirados da base de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), estação 83698 - Campos 
dos Goytacazes - RJ, disponível em www.inmet.gov.br. 

A Área de Estudo Local do Projeto SPOT caracteriza-se pela ocorrência de muitas áreas 

antropizadas (como plantações, pastagens e bairros residenciais), com algumas porções de 

vegetação mais conservadas pertencentes ao ambiente de restinga. Desta forma, os esforços de 

amostragem concentraram-se em pontos localizados neste ambiente, onde foram escolhidos  

5 pontos de amostragem da fauna terrestre (Quadro 7.95, Figuras 7.231 a 7.235) que contemplassem 

as necessidades e especificidades dos grupos estudados. No geral, buscou-se amostrar as 

fitofisionomias presentes na região como restinga arbórea não inundável e arbustiva aberta não 

inundável e também os campos antrópicos. As técnicas utilizadas, bem como os resultados 

preliminares da atividade de campo são apresentadas a seguir, de acordo com os grupos faunísticos 

estudados: herpetofauna (répteis e anfíbios), avifauna e mastofauna (pequenos, médios e grandes e 

quirópteros).  

No Mapa 7.23 é possível visualizar todos os pontos amostrados, por grupo faunístico. Cada 

fisionomia foi amostrada durante três dias consecutivos, totalizando doze dias de levantamento de 

campo. Dos cinco pontos selecionados, quatro (1, 2, 4 e 5) também foram estudados no 

levantamento da flora. 

De modo a se avaliar o desempenho da amostragem realizada, foi confeccionada curvas de 

acumulação de espécies, de acordo com o grupo amostral estudado. A diversidade de espécies foi 

acessada por meio do cálculo do índice de Shannon-Weaner (H’) e a equitabilidade com o uso do 

índice de Pielou (J’). O Anexo 7.10 apresenta os dados Brutos do grupos de fauna analisados. 

 

http://www.inmet.gov.br/
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Quadro 7.95: Características dos Pontos de Amostragem (PA) da fauna terrestre na área do empreendimento. 

PONTO 

AMOSTRAL 

(PA) 

ÁREA DE 

ESTUDO 

COORDENADAS UTM 

(FUSO24M–SIRGAS 2000) VEGETAÇÃO MUNICÍPIO 

Leste (E) Norte (N) 

1  AEL 274.982 7.553.615 Formação Arbórea não inundável Quissamã 

2  AEL 274.703 7.555.471 Formação Arbustiva aberta não inundável Campos dos Goytacazes 

3  ADA 273.288 7.564.219 
Área antropizada com Formação Arbórea 
não inundável 

Campos dos Goytacazes 

4  ADA 282.308 7.578.789 Formação Arbórea não inundável São João da Barra 

5  ADA 285.064 7.580.622 Formação Arbustiva aberta não inundável São João da Barra 

Legenda: AEL – Área de Estudo Local; ADA – Área Diretamente. 
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Figura 7.231: Caracterização por imagem aérea 
com restinga arbórea no P1 (24M - 274.982E; 
7.553.615N). 

Figura 7.232: Caracterização por imagem 
aérea com restinga arbórea no P2 (24M - 
274.703E; 7.555.471N). 

  

  

Figura 7.233: Caracterização por imagem aérea 
antrópica no P3 (24M - 273.288E; 7.564.219N). 

Figura 7.234: Caracterização por imagem 
aérea com restinga arberta no P4 (24M - 
282.308E; 7.578.789N). 

  

  

Figura 7.235: Caracterização por imagem aérea com restinga aberta no P5 (24M - 285.064E; 
7.580.622N). 
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 Herpetofauna 

Foram definidas três metodologias diferentes para a amostragem da herpetofauna: transecção diurna 

e noturna (TDN), busca em ambientes reprodutivos (BAR) e encontros ocspotnais (EO)  

(Figuras 7.236 a 7.239). Dos cinco pontos amostrados, dois se encontravam em ambientes de 

Formação Arbórea não inundável (P1 e P2), um ponto em Área antropizada (P3) e dois em Formação 

Arbustiva aberta não inundável (P4 e P5). Cada ponto foi amostrado por dois dias consecutivos por 

duas pessoas. Os pontos foram percorridos com um esforço de quatro horas no período diurno, duas 

horas no período noturno e duas horas de busca em ambiente reprodutivo, totalizando 8 horas de 

esforço amostral por dia/pessoa (total de 16 horas/dia). O esforço amostral total por campanha foi de 

160 horas.  

Figura 7.236: Busca ativa em restinga aberta 
(24M - 285.064E; 7.580.622N) 

Figura 7.237: Vistoria no interior de bromélia 
(24M - 274.982E; 7.553.615N). 

  
  

Figura 7.238: Busca Noturna em Ambiente 
Repodutivo (24M - 273.288E; 7.564.219N). 

Figura 7.239: Captura de animal (24M - 
274.703E; 7.555.471N). 

  

  

 Avifauna 

Foram definidas duas metodologias diferentes para a amostragem da avifauna: Lista de Mackinnon 

(Herzog et al., 2002) e captura com redes de neblina (Figuras 7.240 e 7.241). Dos cinco pontos 

amostrados, dois se encontravam em ambientes de Formação Arbórea não inundável (P1 e P2), um 

ponto em Área antropizada (P3) e dois em Formação Arbustiva aberta não inundável (P4 e P5). Cada 

ponto foi amostrado por dois dias consecutivos por duas pessoas. Os pontos foram percorridos com 
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um esforço de quatro horas no período da manhã, e outras quatro horas distribuídas no período da 

tarde e noite, totalizando 8 horas de esforço amostral por dia/pessoa (total de 16 horas/dia) e total por 

campanha foi de 160 horas. Além disso, foram utilizadas redes de captura por 6h por dia de 

amostragem, totalizando 60 horas para a campanha. 

Figura 7.240: Uso de rede de neblina (24M - 
285.064E; 7.580.622N). 

Figura 7.241: Uso de binóculos durante busca 
direta (24M - 273.288E; 7.564.219N). 

  
  

 Mastofauna 

Em cada um dos 5 pontos amostrais foram empregadas diferentes técnicas de levantamento 

considerando os diferentes grupos. Dos cinco pontos amostrados, dois se encontravam em 

ambientes de Formação Arbórea não inundável (P1 e P2), um ponto em Área antropizada (P3) e dois 

em Formação Arbustiva aberta não inundável (P4 e P5). Cada ponto foi amostrado por dois dias 

consecutivos por duas pessoas. Nestes pontos foram empregadas diferentes técnicas de 

levantamento de acordo com grupos da mastofauna (Figuras 7.242 a 7.245): 

• Pequenos mamíferos (roedores e marsupiais) - foram utilizadas armadilhas de captura viva do 

tipo sherman e tomahawk, dispostas em transecto onde foram equipadas dez estações de 

capturas distantes 30 metros entre si cada qual contendo uma armadilha de cada modelo, 

totalizando 20 armadilhas (Jones et al., 1996). As armadilhas foram instaladas às 08:00 horas da 

manhã provisionadas com iscas e permaneceram ativas durante dois dias, sendo vistoriadas 

todos os dias pela manhã. No total foram 480 horas por dia (20 armadilhas x 24h), sendo então 

960 horas de esforço por Ponto Amostral e um total de 4800 horas de esforço por Campanha. 

• Mamíferos de médio e grande porte - foram utilizadas 5 armadilhas fotográficas da marca 

Bushnel, além da busca ativa diurna e noturna com 8 horas de esforço amostral por dia/pessoa 

(total de 16 horas/dia). A técnica de busca ativa consiste na observação direta e indireta das 

espécies de mamíferos (Pardini et al., 2003) nas trilhas dos fragmentos de vegetação, entorno 

destes e estradas de acesso. Em caso de avistamento direto, o número de indivíduos e horário do 

registro foi anotado. A observação indireta se deu pela busca por rastros, pegadas, tocas, 

arranhões em árvores e pêlos. No total em cada um dos cinco Pontos Amostrais foi colocada uma 

armadilha fotográfica que permaneceu em funcionamento por 10 dias consecutivos. Desta forma 

foram 120 horas por dia (5 armadilhas x 24h), sendo então um total de 1200 horas de esforço por 

Campanha. 

• Mamíferos voadores (morcegos) - foram utilizadas seis redes de neblina (6x3 m; malha de  

18 mm) abertas antes do pôr-do-sol e expostas por três horas em cada noite. Para evitar a 

redução gradativa da eficiência de captura (Kunz & Kurta, 1988) e cobrir a maior área possível, as 

redes foram trocadas de posição todas as noites. As redes de captura foram utilizadas por 6h por 

dia, totalizando 60 horas para a campanha. 
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Visando ao incremento na metodologia, foram documentados registros ocspotnais feitos durante a 

realização do inventário da avifauna e da herpetofauna, documentados por outros técnicos. Além 

destes, os registros documentados durante o deslocamento de carro para a área também foram 

considerados.  

Figura 7.242: Busca direta por mamíferos (24M - 
273.288E; 7.564.219N). 

Figura 7.243: Uso de armadilhas de captura 
(24M - 273.288E; 7.564.219N). 

  

  

Figura 7.244: Uso de armadilhas fotográficas 
(24M - 274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.245: Uso de rede para estudo dos 
morcegos (24M - 282.308E; 7.578.789N). 

 

 

  

b) Resultados  

 Herpetofauna 

No decorrer duas campanhas, foram registrados um total de 14 espécies para herpetofauna, sendo 

sete espécies de anfíbios anuros, quatro lagartos e três serpentes, distribuídas em nove famílias 

(Quadro 7.96). Na primeira campanha (seca), foram obtidos 27 registros de um total de 10 espécies 

enquanto que na segunda campanha foram obtidos 69 registros de um total de 13 espécies. O 

número total de espécies da herpetofauna registradas durante o levantamento dos dados primários 

corresponde a 19,7% do número de espécies com provável ocorrência para região (N = 71) e  

5,8% do total de espécies registradas para o estado do Rio de Janeiro (N = 293).  
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A família com maior riqueza foi Hylidae (N = 5; 36%), seguida por Colubridade com duas espécies de 

serpentes e as demais famílias das apresentaram uma única espécie. Foram identificadas 6 espécies 

endêmicas da Mata Atlântica (Dendropsophus pseudomeridianus, D. elegans, Boana albomarginatus, 

Scinax alter, S. cuspidatus, Tropidurus torquatus), o que corresponde a 43% do total de espécies 

registradas. Para a Mata Atlântica são reconhecidas 740 espécies endêmicas. Nenhuma espécie 

ameaçada de extinção foi identificada. A espécie mais abundante, considerando todas as 

metodologias empregadas, foi a rã-assobiadora (Leptodactylus fuscus) com 13 registros, seguida da 

pererequinha do brejo (Dendropsophus pseudomeridianus) e do calango (Tropidurus torquatus), 

ambos com 9 registros, e por outras duas espécies com 8 registros cada, sendo estas: perereca 

(Scinax cuspidatus), perereca-verde (Boana albomarginatus). A lagartixa-de-parede (Hemidactylus 

mabouia) é considerada exótica. As demais espécies registradas alcançaram abundância menor ou 

igual a sete indivíduos (Figura 7.246). 
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Quadro 7.96: Lista de espécies da herpetofauna registradas durante o levantamento de dados primários na AID do SPOT. 

TÁXON NOME POPULAR AMEAÇA END ABUNDÂNCIA PONTOS AMOSTRAIS 

        SECA CHUVA P1 P2 P3 P4 P5 

ANURA                    

Bufonidae                    

Rhinella ornata  Sapo-cururu     2 5 X  X       

Hylidae                    

Dendropsophus pseudomeridianus Pererequinha-do-brejo   MA 3 6 X X X     

Dendropsophus elegans Pererequinha-do-brejo  MA 0 6  X X  X 

Boana albomarginatus Perereca-verde  MA 0 8 X X X X  

Scinax alter Perereca   MA 2 4 X     X   

Scinax cuspidatus Perereca   MA 3 5     X  X X 

Leptodactylidae                    

Leptodactylus fuscus  Rã-assobiadeira     5 8 X X X X X 

LACERTILIA                    

Diploglossidae                    

Ophiodes striatus Cobra-de-vidro     1 0     X     

Gekkonidae                    

Hemidactylus mabouia  Lagartixa     3 2   X   X   

Teiidae                    

Ameiva ameiva Calango-verde     3 2       X X 

Tropiduridae                    

Tropidurus torquatus  Calango   MA 4 5  X X X X  

SERPENTES           

Colubridae                    
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TÁXON NOME POPULAR AMEAÇA END ABUNDÂNCIA PONTOS AMOSTRAIS 

Chironius bicarinatus  Cobra-cipó     1 1   X X      

Spilotes pullatus Caninana   0 2  X X   

Dipsadidae           

Erythrolampus miliaris  Cobra-d’água    0 1 X     

Legenda: Endemismo (END): MA = Mata Atlântica; Situação: EX = Exótica; I, II ou III; Movimento Migratório (MI): MigL – Migrante Local, MigN – Migrante oriundo do hemisfério Norte; Situação: 
Xer – Xerimbabo, Ex – Exótica, Cin – Cinegética. 
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Figura 7.246: Número de indivíduos da herpetofauna registrados por espécie para o traçado do 
Projeto SPOT. 

 
 

 

A espécie de anfíbio anuro que ocorreu em mais pontos amostrais, considerando todos os métodos 

empregados e as duas campanhas, foi a rã-assobiadora (Leptodactylus fuscus). Para os répteis, a 

espécies com ocorrência mais abrangente foi a calango (Tropidurus torquatus) (Quadro 7.96). 

Os pontos de amostragem P2 e P3 foram aqueles que apresentaram maior riqueza, com 9 espécies 

em cada (Figura 7.247). No P3 foram registrados o maior número de espécies endêmicas da Mata 

Atlântica (n=4). 

Figura 7.247: Número de espécies e indivíduos da herpetofauna registrados por ponto 
amostral para o traçado do Projeto SPOT. 
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Foram calculados índices de diversidade (H’) e de equitabilidade (J’), além da abundância (N) e 

riqueza (S) para todos os pontos amostrados (Quadro 7.97). 

Quadro 7.97: Valores de abundância (N), riqueza (S), diversidade (H’) e equitabilidade (J’) 
calculados para os pontos amostrados no traçado do Projeto SPOT.  

INDICES P1 P2 P3 P4 P5 

ABUNDÂNCIA 16 25 25 19 11 

RIQUEZA 6 9 9 6 3 

DIVERSIDADE 2,06 1,21 1,21 2,21 1,83 

EQUITABILIDADE 0,34 0,52 0,52 0,32 0,68 

 

Na Figura 7.248 é apresentada a curva de acumulação de espécies da herpetofauna registradas ao 

longo dos dias de amostragem nas duas campanhas, construída com o intuito de analisar a 

suficiência da amostragem. Embora a curva pareça tender a estabilização é preciso cautela nessa 

avaliação, uma vez que novas espécies foram sendo adicionadas de acordo com o incremento no 

esforço amostral, devido à grande capacidade dos anfíbios e répteis se camuflarem buscando 

sempre se refugiarem nos períodos de inatividade em diversos microhabitats existentes neste bioma, 

além da existência de espécies diminutas de anfíbios anuros, o que torna o encontro de algumas 

espécies uma tarefa, muitas vezes, árdua e demorada. Foram considerados todos os pontos de 

amostragem e todas as metodologias utilizadas, exceto os encontros ocspotnais (embora não tenha 

sido realizado nenhum), devido à ausência de unidade amostral neste método. As espécies 

registradas nas campanhas seca e chuvosa não se encontram ameaçadas de extinção, e não são 

bioindicadoras, cinegéticas ou restrita a ambientes florestais. No entanto, como já citado 

anteriormente, 6 espécies amostradas durante o levantamento são endêmicas do Domínio Mata 

Atlântica. O registro fotográfico de algumas espécies amostradas durante as campanhas de campo 

está apresentado na Figuras 7.249 a 7.258. 

Figura 7.248: Curva de acúmulo de espécies da herpetofauna calculada para o traçado do 
Projeto SPOT. 
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Figura 7.249: Rhinella ornata no P1 (24M - 
274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.250: Leptodactylus fuscus no P3 (24M 
- 273.288E; 7.564.219N). 

 

 

  

Figura 7.251: Ophiodes striatus no P3 (24M - 
273.288E; 7.564.219N). 

Figura 7.252: Hemidactylus mabouia no P4 
(24M - 282.308E; 7.578.789N). 

  

  

Figura 7.253: Tropidurus torquatus no P1 (24M - 
274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.254: Chironius bicarinatus no P2 (24M 
- 274.703E; 7.555.471N). 
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Figura 7.255: Boana albomarginatus no P2 (24M 
- 274.703E; 7.555.471N). 

Figura 7.256: Dendropsophus elegans no P3 
(24M - 273.288E; 7.564.219N). 

  
  

Figura 7.257: Spilotes pullatus no P2 (24M - 
274.703E; 7.555.471N). 

Figura 7.258: Erythrolamprus miliaris no P3 
(24M - 273.288E; 7.564.219N). 

  

  

 Avifauna 

No decorrer duas campanhas, foram registrados um total de 141 espécies para avifauna, distribuídas 

em 45 famílias e 21 ordens (Quadro 7.98). Durante as campanhas seca e chuvosa foram registradas 

respectivamente um total de 132 espécies e 117.  

Das 45 famílias sendo 26 não-passeriformes (representativos 81 espécies) e 19 passeriformes  

(60 espécies). Este montante representa 59,5% da avifauna de potencial ocorrência na área de 

estudo (237 spp.; dados secundários), 17,6% das espécies já registradas no Rio de Janeiro  

(800 spp.; GAGLIARDI, 2019) e 7,3% das espécies conhecidas para o Brasil 1919 spp.; PIACENTINI 

et al., 2015) (Figura 7.249). Representantes da família Tyrannidae apresentam, geralmente, 

plasticidade ecológica, ou seja, estão presentes em diversas fitofisionomias e possuem uma maior 

facilidade de se adaptar a ambientes abertos e antropizados. Um exemplo, é a espécie bem-te-vi 

(Pitangus sulphuratus), registrada tanto em ambientes abertos, quanto antropizados e borda de mata 

(Sigrist, 2009). A alimentação pode ser realizada em bandos mistos (diferentes espécies da mesma 

família forrageando juntas) ou de maneira solitária. Os thraupídeos por essa função de alimentação 

mista, contribuem para a regeneração do ecossistema pela dispersão de sementes e pelo controle de 

insetos, evitando desequilíbrios populacionais. Thraupidae apresenta representantes onívoros, com 
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espécies que se alimentam tanto de insetos quanto de frutos e, em menor proporção, de folhas e 

flores (Parrini, 2015). 

A riqueza específica obtida no levantamento primário (141 spp.) pode ser considerada elevada, dado 

o curto período de amostragem e a média qualidade de conservação de boa parte dos ambientes 

visitados, localizadas em meio a diversas fontes de perturbação, incluindo remanescentes de 

restinga, culturas de subsistência, monocultura de cana-de-açucar, áreas destinadas ao pastoreio de 

gado bovino e ovino, além de áreas úmidas em diferentes estados de conservação. Esta afirmação 

torna-se mais evidente quando os dados primários são comparados isoladamente com cada uma das 

localidades utilizadas na composição da lista de dados secundária. A riqueza obtida nos dados 

primários como um todo (132 spp.) só foi inferior a reunida para o Parque Estadual da Lagoa do Açu 

(162 spp.; INEA, 2014) e da APA da Lagoa da Ribeira (173 spp.; Tavares & Siciliano, 2014), sendo 

superior aos registros obtidos para a RPPN Curuara (64 spp.; IPF, 2012) e ao inventário para 

licenciamento do GASOG (109 spp.; HABTEC/GASOG, 2012).  
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Quadro 7.98: Lista de espécies da avifauna registradas durante o levantamento de dados primários na AID do SPOT. 

TÁXON NOME POPULAR 
AMEAÇA/ 

END 
SENSIB MI SITUAÇÃO 

PONTOS AMOSTRAIS 

P1 P2 P3 P4 P5 

TINAMIFORMES             

Tinamidae           

Nothura maculosa codorna amarela  Baixa  Cin X     

ANSERIFORMES           

Anatidae             

Dendrocygna viduata irerê   Baixa  Cin  X  X  

Dendrocygna autumnalis marreca-cabocla   Baixa  Cin   X   

Amazonetta brasiliensis ananaí   Baixa  Cin  X  X  

Anas bahamensis marreca-toicinho   Baixa  Cin    X  

GALLIFORMES             

Cracidae             

Penelope superciliaris jacupemba   Média      X X 

CICONIIFORMES       Cin      

Ciconiidae             

Ciconia maguari maguari VU3  Baixa     X   

SULIFORMES             

Fregatidae             

Fregata magnificens tesourão   Alta    X X  X X  

Phalacrocoracidae             

Nannopterum brasilianus biguá   Baixa    P4  X  

PELECANIFORMES             

Ardeidae             
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TÁXON NOME POPULAR 
AMEAÇA/ 

END 
SENSIB MI SITUAÇÃO 

PONTOS AMOSTRAIS 

P1 P2 P3 P4 P5 

Tigrisoma lineatum socó-boi   Média    X  X  

Ixobrychus involucris socoí-amarelo   Média    X  X  

Ixobrychus exilis socoí-vermelho  Média     X   

Nycticorax nycticorax socó-dorminhoco   Baixa     X  X  

Butorides striata socozinho   Baixa     X  X  

Bubulcus ibis garça-vaqueira   Baixa  Ex X X    

Ardea cocoi garça-moura   Baixa   X  X   

Ardea alba garça-branca   Baixa   X X  X  

Syrigma sibilatrix maria-faceira   Média        

Egretta thula garça-branca-pequena   Baixa    X X X  

Egretta caerulea garça-azul   Média      X  

CATHARTIFORMES             

Cathartidae             

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela   Média     X X  

Coragyps atratus urubu   Baixa   X X X X X 

ACCIPITRIFORMES             

Accipitridae     Baixa        

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro   Baixa MigL CII, Cin  X    

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo   Baixa  CII, Cin  X    

Rupornis magnirostris gavião-carijó   Baixa  CII, Cin X X X X X 

Parabuteo unicinctus gavião-asa-de-telha   Média  CII, Cin   X   

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco  Baixa  CII, Cin  X    

GRUIFORMES             

Aramidae             



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

448 

TÁXON NOME POPULAR 
AMEAÇA/ 

END 
SENSIB MI SITUAÇÃO 

PONTOS AMOSTRAIS 

P1 P2 P3 P4 P5 

Aramus guarauna carão   Alta   X X  X X 

Rallidae             

Aramides cajaneus saracura-três-potes   Média  Cin   X   

Laterallus melanophaius sanã-parda   Média  Cin X   X  

Mustelirallus albicollis sanã-carijó   Média  Cin X X   X 

Pardirallus nigricans saracura-sanã   Baixa  Cin X     

Pardirallus sanguinolentus saracura-do-banhado   Baixa MigL Cin  X  X  

Gallinula galeata galinha-d'água   Baixa  Cin X   X  

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul   Baixa MigL Cin    X  

CHARADRIIFORMES             

Charadriidae             

Vanellus chilensis quero-quero   Média   X X X X X 

Pluvialis dominica batuiruçu   Baixa MigN     X  

Charadrius semipalmatus batuíra-de-bando  Baixa     X   

Charadrius collaris batuíra-de-coleira  Média     X   

Recurvirostridae             

Himantopus melanurus pernilongo-de-costas-brancas   Baixa      X  

Scolopacidae             

Actitis macularius maçarico-pintado   Média MigN     X  

Tringa melanoleuca 
maçarico-grande-de-perna-
amarela 

  Média MigN     X  

Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela   Média  MigN   X  X  

Calidris himantopus maçarico-pernilongo   Média MigN     X  

Phalaropus tricolor pisa-n'água   Baixa MigN     X  
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TÁXON NOME POPULAR 
AMEAÇA/ 

END 
SENSIB MI SITUAÇÃO 

PONTOS AMOSTRAIS 

P1 P2 P3 P4 P5 

Jacanidae             

Jacana jacana jaçanã   Média   X X  X  

Laridae             

Chroicocephalus cirrocephalus gaivota-de-cabeça-cinza   Média      X  

COLUMBIFORMES             

Columbidae             

Columbina minuta rolinha-de-asa-canela   Baixa  Cin X X X X  

Columbina talpacoti rolinha   Baixa  Cin X X X X X 

Columbina squammata fogo-apagou   Baixa  Cin, Ex X   X X 

Columbina picui rolinha-picuí   Baixa  Cin, Ex  X X X X 

Columba livia pombo-doméstico   Baixa  Cin    X  

Patagioenas picazuro asa-branca   Média  Ex X X X X X 

Zenaida auriculata avoante   Baixa   X X   X 

Leptotila verreauxi juriti-pupu   Baixa  Cin X X X X  

CUCULIFORMES             

Cuculidae             

Coccyzus melacoryphus papa-lagarta   Baixa MigN    X X X 

Coccyzus americanus papa-lagarta-de-asa-vermelha   Média      X  

Crotophaga major anu-coroca   Média     X   

Crotophaga ani anu-preto   Baixa   X X X X X 

Guira guira anu-branco   Baixa   X X X X X 

Tapera naevia saci   Baixa    X X X  

STRIGIFORMES             

Strigidae             
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TÁXON NOME POPULAR 
AMEAÇA/ 

END 
SENSIB MI SITUAÇÃO 

PONTOS AMOSTRAIS 

P1 P2 P3 P4 P5 

Megascops choliba corujinha-do-mato   Média  CII, Cin    X  

Athene cunicularia coruja-buraqueira   Baixa  CII, Cin, Ex X   X X 

NYCTIBIIFORMES             

Nyctibiidae             

Nyctibius griseus urutau   Baixa      X  

CAPRIMULGIFORMES             

Caprimulgidae             

Nyctidromus albicollis bacurau   Baixa   X   X  

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura   Baixa      X  

APODIFORMES             

Trochilidae             

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura   Baixa  CII X   X  

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta   Média  CII     X 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho   Baixa  CII    X  

Polytmus guainumbi beija-flor-de-bico-curvo   Baixa  CII X     

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde   Baixa  CII X   X  

CORACIIFORMES             

Alcedinidae             

Megaceryle torquata martim-pescador-grande   Baixa      X  

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde  Baixa     X   

PICIFORMES             

Picidae             

Picumnus cirratus picapauzinho-barrado   Baixa    X  X X X 

Melanerpes candidus pica-pau-branco   Baixa    X  X  
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TÁXON NOME POPULAR 
AMEAÇA/ 

END 
SENSIB MI SITUAÇÃO 

PONTOS AMOSTRAIS 

P1 P2 P3 P4 P5 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo   Média   X  X   

CARIAMIFORMES             

Cariamidae             

Cariama cristata seriema   Baixa       X 

FALCONIFORMES             

Falconidae             

Caracara plancus carcará   Baixa   Cin X X X  X 

Milvago chimachima carrapateiro   Baixa  Cin    X X 

Falco sparverius quiriquiri   Baixa  Cin    X  

Falco peregrinus Falcão-peregrino  Média MigN Cin   X   

PSITTACIFORMES             

PASSERIFORMES             

Thamnophilidae             

Formicivora rufa papa-formiga-vermelho   Baixa      X X 

Furnariidae             

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama   Baixa   Ex X X  X  

Furnarius rufus joão-de-barro   Média      X  X 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau   Média  EX X X  X  

Certhiaxis cinnamomeus curutié   Baixa   X X  X  

Tityridae             

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto   Baixa MigL  X X X  X 

Rhynchocyclidae             

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo   Baixa  Ex X  X X  

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio   Baixa  Ex X X X X X 
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TÁXON NOME POPULAR 
AMEAÇA/ 

END 
SENSIB MI SITUAÇÃO 

PONTOS AMOSTRAIS 

P1 P2 P3 P4 P5 

Tyrannidae             

Camptostoma obsoletum risadinha   Baixa    X  X  

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela   Baixa   X X X X X 

Elaenia spectabilis guaracava-grande   Baixa MigL  X X X X  

Serpophaga subcristata alegrinho   Baixa   X X X  X 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira  Baixa    X X   

Myiarchus tyrannulus 
maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado 

  Baixa      X  

Pitangus sulphuratus bem-te-vi   Baixa MigL  X X X X X 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro   Baixa  Ex X X  X  

Tyrannus melancholicus suiriri   Média MigL   X X X X 

Tyrannus savana tesourinha   Baixa MigL   X  X X 

Fluvicola albiventer lavadeira-de-cara-branca   Média MigL Ex X     

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada   Média     X X  

Arundinicola leucocephala freirinha   Baixa    X  X  

Xolmis velatus noivinha-branca   Baixa  Ex X   X  

Vireonidae             

Hylophilus thoracicus vite-vite   Baixa   X X X X X 

Hirundinidae             

Progne tapera andorinha-do-campo   Baixa MigL Ex  X  X  

Progne chalybea andorinha-grande   Baixa MigL  X  X X  

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio   Baixa    X  X  

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco   Baixa  Ex X    X 

Riparia riparia andorinha-do-barranco   Baixa MigN   X X X X 
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TÁXON NOME POPULAR 
AMEAÇA/ 

END 
SENSIB MI SITUAÇÃO 

PONTOS AMOSTRAIS 

P1 P2 P3 P4 P5 

Hirundo rustica andorinha-de-bando   Baixa MigN   X X X X 

Troglodytidae             

Troglodytes musculus corruíra   Média   X X X X X 

Donacobiidae             

Donacobius atricapilla japacanim   Baixa   X  X   

Turdidae             

Turdus leucomelas sabiá-branco   Média      X  

Mimidae             

Mimus gilvus sabiá-da-praia EN3    Xer      

Mimus saturninus sabiá-do-campo   Baixa  Xer, Ex  X X X X 

Motacillidae             

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor   Baixa    X X  X 

Passerellidae     Baixa        

Zonotrichia capensis tico-tico         X X 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo   Média   X X X X X 

Parulidae             

Setophaga pitiayumi mariquita   Baixa   X   X  

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra   Média       X  

Icteridae             

Gnorimopsar chopi pássaro-preto   Baixa  Xer   X   

Agelasticus cyanopus carretão   Baixa  Xer  X  X  

Chrysomus ruficapillus garibaldi   Baixa  Xer, Ex  X  X  

Molothrus bonariensis chupim   Baixa  Xer  X  X  

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul   Baixa  Xer, Ex  X  X  
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TÁXON NOME POPULAR 
AMEAÇA/ 

END 
SENSIB MI SITUAÇÃO 

PONTOS AMOSTRAIS 

P1 P2 P3 P4 P5 

Thraupidae             

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste   Média        

Tangara sayaca sanhaço-cinzento   Baixa  Xer   X  X 

Tangara cayana saíra-amarela   Baixa  Xer    X  

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto   Baixa      X  

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho   Baixa   X X  X X 

Sicalis flaveola canário-da-terra   Baixa  Xer X X X  X 

Sicalis luteola tipio   Baixa     X X X 

Volatinia jacarina tiziu   Baixa  Xer   X   

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza   Baixa  Xer    X X 

Ramphocelus bresilius tiê-sangue  MA Baixa  Xer    X  

Cyanerpes cyaneus saíra-beija-flor   Baixa      X  

Coereba flaveola cambacica      X  X  X 

Emberizoides herbicola canário-do-campo   Baixa   X  X X X 

Fringillidae             

Euphonia chlorotica fim-fim   Baixa  Xer X X X X X 

Estrildidae             

Estrilda astrild bico-de-lacre   Baixa  Xer, Ex X X X X X 

Passeridae            

Passer domesticus pardal   Baixa  Ex  X X X  

Legenda: Categorias de ameaça: (1) = IUCN (internacional), (2) = MMA (Brasil) e (3) = Regional (RJ); Critérios de ameaça: EN = Em Perigo, VU = Vulnerável; Endemismo (END): MA = Mata 
Atlântica; Situação: EX = Exótica; I, II ou III; Movimento Migratório (MI): MigL – Migrante Local, MigN – Migrante oriundo do hemisfério Norte; Situação: Xer – Xerimbabo, Ex – Exótica, Cin – 
Cinegética. 
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Quatro das 141 espécies (dados primários) registradas durante o inventário ornitológico da área de 

influência do Projeto SPOT não foram citadas nas referências bibliográficas utilizadas na composição 

dos dados secundários, representando, portanto, novos registros para a região (IPF, 2012; TAVARES 

et al., 2013; INEA, 2014; TAVARES & SICILIANO, 2014; HABTEC/GASOG, 2012). As aves 

acrescidas são de ampla distribuição no Brasil e o fato de não terem sido citadas anteriormente pode 

estar associado a um mero artefato amostral, como por exemplo, a inclusão de fisionomias ausentes 

nos dados oriundos de fontes bibliográficas ou mesmo a amostragem em período sazonal 

complementar aos citados nas fontes consultadas. 

Algumas espécies de aves apresentam fenologia bem definida, no tocante ao período de chegada e 

partida de determinada área de vida, bem como do horário ou estação do ano que realizam 

manifestações sonoras (SICK, 1997). Assim, amostragens realizadas fora do período ideal podem 

não detectar toda a comunidade habitante de uma determinada área em um dado momento. Este 

fator tem relação com três das quatro espécies adicionadas a lista regional. 

O batuiruçu (Pluvialis dominica) é um migrante intercontinental com ocorrência conhecida em todo o 

Brasil extra-amazônico, que habita a costa fluminense principalmente entre os meses de setembro e 

abril (SICK, 1997). Ocorre simpatricamente à congênere batuíraçu-de-axila-preta  

(Pluvialis squatarola), porém, adentra o interior do continente, ao contrátio de P. squatarola que se 

restringe ao litoral. A ausência desta espécie em listas anteriores, pode estar associada a 

identificação errônea das duas espécies em campo, dado sua semelhança quando em plumagem de 

descanso reprodutivo. 

O colibri-de-orelha-violeta (Colibri serrirostris) e o urutau (Nyctibius griseus), ao contrário de P. 

dominica, realizam movimentos migratórios de curtas distâncias, sendo por este motivo considerados 

migrantes neotropicais (SOMENZARI et al., 2018). Tais espécies possuem períodos próprios de 

permanência em áreas de baixada litorânea, como as da área de influência do Projeto SPOT, 

portanto, quaisquer amostragens que não incluam este intervalo falharão em detectar tais espécies 

em campo. 

Outros fatores podem ter contribuído para a ausência de tais espécies em listagens prévias  

(dados secundários).  O fato do urutau (Nyctibius griseus) ser uma ave noturna, de hábitos 

inconspícuos (SICK, 1997), certamente prejudicou sua detecção em amostragens anteriores, dado 

que o período noturno geralmente é negligenciado em trabalhos ornitológicos. Já o beija-flor-de-

orelha-violeta (Colibri serrirostris) possui hábitos inconspícuos, concentrando sua atividade diária nas 

proximidades de árvores e arbustos com inflorescência ativa, o que por si limita seu raio de 

ocorrência em campo. Esta característica também pode explicar a ausência do  

besourinho-de-bico-vermelho (Chlorostilbun lucidus), um dos beija-flores de maior abundância em 

sua área de ocorrência e que não havia sido citado nas fontes bibliográficas consultadas (IPF, 2012; 

TAVARES et al., 2013; INEA, 2014; TAVARES & SICILIANO, 2014; HABTEC/GASOG, 2012). 

Assim, considerando as informações aqui apresentadas, fica evidente que o presente estudo contribui 

não só no conhecimento e acumulo de informações ornitológicas dos municípios de Quissamã, 

Campos dos Goytacazes e São João da Barra, mas de toda região norte fluminense, umas das áreas 

do estado do Rio de Janeiro com menor conhecimento ornitológico acumulado. 

Das 45 famílias passeriformes e não passeriformes observadas em campo, as mais numerosas foram 

os tiranídeos (bem-te-vis e afins; 14 spp.), os traupídeos (sanhaçus e saíras; 13 spp.), ardeídeos 

(garças, socós e afins; 11 spp.), columbídeos (pombas, rolas e afins; 8 spp.), ralídeos (saracuras e 

sanãs; 7 spp.), hirundinídeos (andorinhas e afins; 6 spp.) e cuculídeos (anus e papa-lagartas; 6 spp.), 

que somados respondem por 46% (65 spp.) do total de espécies registradas Figura 7.259. 
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Figura 7.259: Número de espécies da avifauna registradas por família para o traçado do Projeto 
SPOT durante as campanhas.  

 
 

 

Foram calculados índices de diversidade (H’) e de equitabilidade (J’), além da abundância (N) e 

riqueza (S) para todos os pontos amostrados (Quadro 7.99). O ponto que apresentou maior 

diversidade e maior equitabilidade também foi P4 (H’ = 3,96; J’ = 0,96). Os índices descritores obtidos 

para o conjunto de dados primários podem ser considerados próximos entre si, indicando pouca 

variação entre as comunidades estudadas nos diferentes pontos amostrais. A exceção se dá em 

relação a área P2, que congregou riqueza especifica significativamente maior (86 spp.), em função de 

sua conformidade fitofisionomica, que congrega um remanescente florestal de pequeno porte 

dominado por aroeiras com cerca de três metros de altura (Schinus terebinthifolia), além de áreas 

úmidas com bancos de lama expostos e extensos taboais (Thypha domingensis), propiciando nicho 

para diferentes espécies de aves, o que acabou por refletir diretamente na riqueza encontrada nesta 

localidade.  

Quadro 7.99: Valores de abundância (N), riqueza (S), diversidade (H’) e equitabilidade (J’) 
calculados para os pontos amostrados no traçado do Projeto SPOT.  

INDICES P1 P2 P3 P4 P5 

ABUNDÂNCIA 124 1105 241 113 116 

RIQUEZA 56 86 68 60 48 

DIVERSIDADE 3,801 2,935 3,615 3,964 3,705 

EQUITABILIDADE 0,9442 0,659 0,8568 0,968 0,957 

 

Dentre as espécies registradas durante as atividades de campo, apenas o Ramphocelus bresilius  

(tiê-sangue) é endêmica a da Mata Atlântica (Vale et al., 2017). Duas espécies, Mimus gilvus  

(sabiá-da-praia) e Cicconia maguari (maguari) figuram estão ameaçadas de extinção, sendo 

consideradas respectivamente ameaçada e vulnerável em nível estadual (SEMA 1998). Em relação 

as espécies cinegéticas, foram observadas 29 espécies no campo, sendo esse conjunto de espécies 

formadas principalmente pelas aves de rapina (Falconidae, Accipitridae e Strigidae), pelos 

columbídeos (pombas e rolinhas), pelos ralídeos e jacanídeos (saracuras e sanãs), pelos anatídeos 

(patos e marrecos), pelos cracídeos (jacus e aracuãs) e pelos tinamídeos (codornas e inhambus). 
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Ainda que a presença destas aves possa ser tentativamente associada ao estado de conservação 

dos ambientes estudados, deve-se entender que as espécies cinegéticas possuem diferentes níveis 

de resiliência e também de procura por caçadores. Assim, as aves de maior porte e com sabor mais 

apreciado, como os cracídeos, tinamídeos e anatídeos costumam ser mais procuradas em detrimento 

as demais. Já outras espécies são procuradas não só pelo valor proteico, mas também para 

satisfazer um componente cultural de atividade, relacionado a caça em si. Neste sentido, ressalta-se 

a pressão de caça a que estão submetidas as populações de anatídeos na região norte fluminense. 

Em campo foram ouvidos tiros em diversos momentos, principalmente nas proximidades dos pontos 

P3 e P4.  

Foram identificadas ainda 14 espécies constam na lista da CITES (apêndice I e II; CITES, 2017),  

16 espécies de interesse econômico ou doméstico (xerimbabo; SICK, 1997; SIMON, 2009), 26 

exóticas, invasoras e/ou colonizadoras em território fluminense (PACHECO, 1993; PIACENTINI et al., 

2015). Durante a coleta de dados primários foram identificadas 20 espécies migrantes (PIANCETINI 

et al., 2015; SOMENZARI et al., 2018), destacando-se as espécies que realizam movimentos 

intercontinentais e estão associadas a ambientes úmidos, sendo elas: a Tringa melanoleuca 

(maçarico-grande-de-perna-amarela), Tringa flavipes (maçarico-de-perna-amarela), Actitis macularius 

(maçarico-pintado), Calidris himantopus (maçarico-pernilongo), Phalaropus tricolor (pisa-n`água) e 

batuíruçu (Pluvialis dominica). Dentre estas, as que apresentaram os maiores contingentes 

populacionais na área de estudo foram, foram: Tringa flavipes, Tringa melanoeluca e Calidris 

himantopus. Além destes migrantes associados a ambientes úmidos, outras não necessariamente 

dependentes de água, mas associadas a paisagens abertas, como turfeiras, também apresentaram 

abundância digna de nota, sendo elas: Andorinha-de-bando (Hirundo rustica), andorinha-do-barranco 

(Riparia Riparia) e Coccyzus americanus (papa-lagarta-de-asa-vermelha). A elevada 

representatividade de migrantes tropicais ou intercontinentais no conjunto de dados primários deve-se 

provavelmente ao período do ano no qual foi realizada a amostragem de campo, que coincidiu com a 

época do ano na qual a maior parte estas aves encontram-se na região (Somenzari et al., 2018).  

O número de espécies da avifauna registradas durante o levantamento dos dados primários para o 

Projeto SPOT corresponde a 71% do número de espécies com ocorrência para área do 

empreendimento (n=198), 18% do total de espécies registradas para o estado do Rio de Janeiro 

(800). Considerando a comparação direta da riqueza encontrada na área de estudo (141 espécies), 

com as áreas citadas no levantamento de dados secundários de tamanho e fisionomias semelhantes 

as encontradas nos Pontos Amostrais, fica evidente que o levantamento ornitológico aqui 

apresentado é bastante representativo para a área de estudo. Tal fato é corroborado pela análise da 

curva de acúmulo de espécies apresentada na Figura 7.260. 
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Figura 7.260: Curva de acumulação de espécies da avifauna calculada para o traçado do 
Projeto SPOT. 

 
 

Em relação as duas espécies ameaçadas, destaca-se a presença do sabiá-da-praia (Mimus gilvus), 

espécie de interesse econômico e popular, muito visada por caçadores para servir como xerimbabo. 

No passado, a espécie se distribuía por toda costa fluminense até os limites da restinga da 

Marambaia, e atualmente encontra-se restrita a pequenos fragmentos de restinga, localizados 

principalmente na região norte fluminense. Estudo realizado por Gonzaga e colaboradores (2000) 

relata a aparente extinção local de Mimus gilvus da restinga Maricá, particularmente devido à captura 

ilegal e, uma investigação recente sobre a espécie no estado do Rio de Janeiro (Zanon et al., 2015), 

estima que sua população pode ter sofrido redução acima de 90% nas duas últimas décadas. O 

monitoramento dos remanescentes de restinga da região do Açu, assim como iniciativas de educação 

e conscientização ambiental junto à população do entorno do empreendimento poderão contribuir 

significativamente para o reestabelecimento e conservação dessa ave na região. Tais ações 

ambientais já existem no âmbito de outros empreendimentos na região. A outra espécie ameaçada, o 

maguari (Cicconia maguari) por sua vez é uma ave de grande porte que habita somente áreas 

úmidas em excelente estado de conservação. Esta espécie que já foi amplamente disseminada no 

Rio de Janeiro, passou décadas com parcos registros no estado, e atualmente parece estar 

recuperando seus contingentes populacionais, conforme informado por Tavares & Siciliano (2013). 

De qualquer maneira, informações detalhadas sobre a ecologia desta espécie ainda são pouco 

conhecidas. A seguir é apresentado mapa com as áreas de vida (home range) dos exemplares da 

fauna ameaçados de extinção (Mapa 7.24). 
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Figura 7.261: Ammodramus humeralis. (24M - 
274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.262: Amazonetta brasiliensis. (24M - 
274.703E; 7.555.471N). 

 
 

  

Figura 7.263: Anas bahamensis. (24M - 
282.308E; 7.578.789N). 

Figura 7.264: Anthus lutescens. (24M - 
274.982E; 7.553.615N). 

  

  

Figura 7.265: Aramides cajaneus. (24M - 
274.703E; 7.555.471N). 

Figura 7.266: Aramus guaraúna. (24M - 
274.703E; 7.555.471N). 
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Figura 7.267: Ardea alba. (24M - 282.308E; 
7.578.789N). 

Figura 7.268: Arundinicola leucocephala. (24M 
- 274.982E; 7.553.615N). 

  

  

Figura 7.269: Bubulcus ibis. (24M - 274.703E; 
7.555.471N). 

Figura 7.270: Calidris himantopus. (24M - 
285.064E; 7.580.622N). 

  

  

Figura 7.271: Caracara plancus. (24M - 
274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.272: Certhiaxis cinnamomeus. (24M - 
285.064E; 7.580.622N). 
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Figura 7.273: Chrysomus ruficapillus (24M - 
282.308E; 7.578.789N). 

Figura 7.274: Ciconia maguari. (24M - 
285.064E; 7.580.622N). 

  

  

Figura 7.275: Columbina minuta. (24M - 
274.703E; 7.555.471N). 

Figura 7.276: Columbina squammata. (24M - 
274.982E; 7.553.615N). 

 
 

  

Figura 7.277: Conirostrum speciosum. (24M - 
274.703E; 7.555.471N). 

Figura 7.278: Coragyps atratus. (24M - 
274.703E; 7.555.471N). 
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Figura 7.279: Crotophaga ani. (24M - 274.982E; 
7.553.615N). 

Figura 7.280: Drendrocygna viduata. (24M - 
285.064E; 7.580.622N). 

 
 

  

Figura 7.281: Donacobius atricapilla. (24M - 
282.308E; 7.578.789N). 

Figura 7.282: Egretta thula. (24M - 285.064E; 
7.580.622N). 

  

  

Figura 7.283: Elaenia flavogaster. (24M p 
274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.284: Elaenia spectabilis. (24M - 
274.703E; 7.555.471N). 
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Figura 7.285: Emberizoides herbicola. (24M - 
274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.286Fluvicola nengeta. (24M - 
285.064E; 7.580.622N). 

 
 

  

Figura 7.287: Formicivora rufa. (24M – 
285.064E; 7.580.622N). 

Figura 7.288: Fregata magnificens. (24M – 
274.703E; 7.555.471N). 

 
 

  

Figura 7.289: Furnarius figulus. (24M – 
285.064E; 7.580.622N). 

Figura 7.290: Furnarius rufus. (24M – 
274.703E; 7.555.471N). 
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Figura 7.291: Heterospizias meridionalis. (24M 
– 274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.292: Himantopus melanurus. (24M – 
285.064E; 7.580.622N). 

  

  

Figura 7.293: Hylophilus thoracicus. (24M – 
273.288E; 7.564.219N). 

Figura 7.294: Jacana jacana. (24M – 285.064E; 
7.580.622N). 

 
 

  

Figura 7.295: Machetornis rixosa. (24M – 
274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.296: Melanerpes candidus. (24M – 
274.703E; 7.555.471N). 
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Figura 7.297: Mimus saturninus. (24M – 
282.308E; 7.578.789N). 

Figura 7.298: Molothrus bonariensis. (24M – 
274.982E; 7.553.615N). 

 
 

  

Figura 7.299: Nycticorax nycticorax. (24M – 
274.703E; 7.555.471N). 

Figura 7.300: Parabuteo unicinctus. (24M – 
274.703E; 7.555.471N). 

  

  

Figura 7.301: Pardirallus sanguinolentus. (24M 
– 285.064E; 7.580.622N). 

Figura 7.302: Setophaga pitiayumi. (24M – 
285.064E; 7.580.622N). 

 
 

  

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

468 

Figura 7.303: Phacellodomus rufifrons. (24M – 
274.703E; 7.555.471N). 

Figura 7.304: Phalaropus tricollor. (24M – 
285.064E; 7.580.622N). 

 

 

  

Figura 7.305: Pitangus sulphuratus. (24M – 
274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.306: Pluvialis dominica. (24M – 
282.308E; 7.578.789N). 

  

  

Figura 7.307: Porphyrio martinicus. (24M – 
285.064E; 7.580.622N). 

Figura 7.308: Progne tapera. (24M – 274.703E; 
7.555.471N). 
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Figura 7.309: Riparia riparia. (24M – 273.288E; 
7.564.219N). 

Figura 7.310: Sicalis flaveola. (24M – 
285.064E; 7.580.622N). 

  

  

Figura 7.311: Sicalis luteola. (24M – 274.982E; 
7.553.615N). 

Figura 7.312: Tangara cayana. (24M – 
274.703E; 7.555.471N). 

 
 

  

Figura 7.313: Tigrisoma lineatum. (24M – 
273.288E; 7.564.219N). 

Figura 7.314: Todirostrum cinereum. (24M – 
285.064E; 7.580.622N). 
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Figura 7.315: Tolmomyias flaviventris. (24M – 
285.064E; 7.580.622N). 

Figura 7.316: Tringa flavipes. (24M – 285.064E; 
7.580.622N). 

  

  

Figura 7.317: Tringa melanoleuca. (24M – 
274.703E; 7.555.471N). 

Figura 7.318: Tyrannus melancholicus. (24M – 
274.703E; 7.555.471N). 

 
 

  

Figura 7.319: Vanellus chilensis. (24M – 
285.064E; 7.580.622N). 

Figura 7.320: Xolmis velatus. (24M – 273.288E; 
7.564.219N). 
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Figura 7.321: Zenaida auriculata. (24M – 
274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.322: Coryphospingus pileatus. (24M – 
274.982E; 7.553.615N). 

 
 

  

Figura 7.323: Hydropsalis torquata. (24M – 
273.288E; 7.564.219N). 

Figura 7.324: Amazilia fimbriata. (24M – 
274.703E; 7.555.471N). 

 

 

  

 Mastofauna 

Durante os vinte dias de amostragem nas campanhas seca e chuvosa, foram obtidos 66 registros de 

um total de 14 espécies distribuídas em onze famílias e seis ordens (Quadro 7.100). Na primeira 

campanha (seca), foram obtidos 39 registros de um total de 11 espécies enquanto que na segunda 

campanha foram obtidos 27 registros de um total de 9 espécies. O número total de espécies da 

mastofauna registradas durante as campanhas do levantamento dos dados primários corresponde a 

34% do número de espécies com provável ocorrência para região (N = 41) e 8,0% do total de 

espécies registradas para o estado do Rio de Janeiro (N = 185) e 5,4% do total para Mata Atlântica  

(N = 260). A ordem Chiroptera apresentou a maior riqueza (n=6 espécies), seguida pelas ordens 

Carnivora (n=3) e Rodentia (n=2) (Figura 7.325). Dentre as famílias, Phyllostomidae apresentou três 

espécies e Verpertilionidae com duas espécies, sendo que as outras famílias foram representadas 

apenas por uma espécie. A ordem Chiroptera e Carnivora apresentaram 20 registros cada, sendo que 

juntas foram responsáveis por 61,5% do total de registros.  

No geral, a metodologia com maior número de registros de espécimes foi busca ativa (n=25; 38,4%) 

para seis espécies, sendo estas: cachorro-do-mato, mão pelada, gambá, preá e lontra. As redes de 

neblina obtiveram 20 registros (31% do total dos registros), incuindo 11 espécimes capturados de 

Sturnira lilium na campanha seca. Por sua vez, as armadilhas fotográficas foram responsáveis 
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também por 20 registros, sendo seis registros fotográficos na campanha seca (gambá, mão-pelada, 

cachorro-do-mato e préa) e 14 na chuvosa (gambá, mão-pelada, cachorro-do-mato e  

tamanduá-mirim). A metodologia de captura viva, através das armadilhas do tipo Sherman e 

Tomahawk, não registrou nenhuma espécie nas duas campanhas. 

A metodologia de encontros ocasionais registrou apenas dois indivíduos em duas espécies, sendo 

registrados na primeira campanha pelo atropelamento em estradas pavimentadas: o  

gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) e o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous).  

As espécies registradas durante este estudo são comuns em inventários faunísticos e possuem uma 

ecologia generalista e plástica, podendo ocorrer tanto em habitats preservados quanto em habitats 

antropizados.  

Foram capturados 19 indivíduos de morcego referente à duas famílias: Phyllostomidae e 

Vespertillionidae. Phyllostomidae foi a mais representativa, com Sturnira lilium sendo a espécie mais 

abundante (n=11). Vespertilionidae foi representado apenas por Myotis nigricans (n=3) e M. riparius 

(n=3). Além disso, um indivíduo da família Molossidae foi visualizado voando no P4. 
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Quadro 7.100: Lista de espécies da mastofauna registradas durante o levantamento de dados primários na AID do SPOT. 

TÁXON NOME POPULAR AMEAÇA END SITUAÇÃO 
ABUNDÂNCIA PONTOS AMOSTRAIS 

SECA CHUVA P1 P2 P3 P4 P5 

DIDELPHIMORPHIA                     

Didelphidae                      

Didelphis aurita gambá       4 5 X X X  X   

PILOSA                      

Myrmecophagidae            

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim    0 1  X    

CINGULATA            

Dasypodidae                     

Dasypus sp. tatu       2 1 X   X     

CHIROPTERA                     

Phyllostomidae                     

Artibeus lituratus  Morcego       1 0     X     

Sturnira lilium  Morcego       11 0     X     

Phyllostomus hastatus Morcego    0 1 X     

Molossidae                     

Molossidae sp. Morcego       1 0       X   

Vespertilionidae                     

Myotis nigricans  Morcego       3 0 X         

Myotis riparius Morcego    0 3 X     

RODENTIA                     

Caviidae                     

Hydrochoerus hydrochaeris capivara       5 6 X X X     
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TÁXON NOME POPULAR AMEAÇA END SITUAÇÃO 
ABUNDÂNCIA PONTOS AMOSTRAIS 

SECA CHUVA P1 P2 P3 P4 P5 

Cavidae                     

Cavia fulgida Préa       2 0  X X     

CARNIVORA                     

Canidae                     

Cerdocyon thous  Cahorro-do-mato     II 7 6 X X X X X 

Procyonidae                      

Procyon cancrivorus  Mão-pelada       2 3  X X X     

Mustelidae                      

Lontra longicaudis Lontra     I 1 2  X   X     
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Figura 7.325: Número de espécies por Ordem da mastofauna para o traçado do Projeto SPOT. 

 
 

 

Dentre os mamíferos terrestres a espécie que apresentou a maior abundância, foi o cachorro-do-mato 

(Cerdocyon thous) com 13 registros, seguido pela capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) com  

11 registros e pelo gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) com 9 registros. Essas foram 

representadas por 50% dos registros.  

O ponto 3, localizado em ambiente com misto de fragmentos de restinga bem preservado e áreas 

antropizadas com a presença de um riacho, apresentou a maior riqueza (n=9; 64% do total) e a maior 

abundância (=28; 42,4% do total). Já no ponto 5, localizado em um ambiente de restinga aberta 

preservada, foram obtidos três registros de uma única espécie (Figura 7.326).  
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Figura 7.326: Número de espécies e indivíduos por ponto amostral para o traçado do Projeto 
SPOT. 

 

 
 

A riqueza encontrada (14 espécies) sob a perspectiva dos índices de diversidade, estima-se uma 

diversidade de 1,9, enquanto a dominância se mostrou mediana (D = 0,57) muito por conta dos 

registros de Myotis nigricans, uma das espécies de morcego, com 17% dos registros. Estes valores 

indicam que a diversidade da área estudada foi mediana, assim como a dominância de uma espécie 

em relação às outras. Além disso, o valor calculado para a equitabilidade foi alto (J’ = 0,235), 

significando que as espécies encontradas não estão distribuídas homogeneamente dentro da 

comunidade amostrada. É importante salientar que os indivíduos registrados pela metodologia de 

Encontro Ocspotnal não foram incluídos nestas análises. 

A suficiência amostral do levantamento de mastofauna através da curva de acumulo de espécies 

revela que é possível inferir que novas espécies podem ser adicionadas à lista com um maior 

incremento do esforço amostral (Figura 7.327). A curva não atingiu a estabilização que denota a 

suficiência amostral alcançada, visto que a riqueza registrada representa apenas 26,8% do número 

de espécies com provável ocorrência para a AER do empreendimento (N = 41), 5,7% do total de 

espécies registradas para o estado do Rio de Janeiro (N = 190). 
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Figura 7.327: Curva de acumulação de espécies da mastofauna calculada para o traçado do Projeto 
SPOT. 

 

 

Não foram registradas espécies de mamíferos endêmicas e ameaçadas de extinção durante o 

levantamento da mastofauna, entretanto, a lontra (Lontra longicaudis) e o cachorro-do mato 

(Cerdocyon thous) constam respectivamente nos Apêndices I e II da Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES). Este 

Apêndice lista todas as espécies que, apesar de não estarem atualmente ameaçadas de extinção, 

podem chegar a esta situação em função da livre comercialização. Alguns registros fotográficos sobre 

as espécies identificadas são apresentados nas Figuras 7.328 a 7.337. 

Figura 7.328: Gambá no P1 (24M - 274.982E; 
7.553.615N). 

Figura 7.329: Artibeus lituratus no P3 (24M - 
273.288E; 7.564.219N). 

 

 

  

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R
iq

u
e

za
 d

e
 E

sp
é

ci
e

s

Dias de Amostragem



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

478 

Figura 7.330: Sturnira lilium no P3 (24M - 
273.288E; 7.564.219N). 

Figura 7.331: Myotis nigricans no P1 (24M - 
274.982E; 7.553.615N). 

 

 

  

Figura 7.332: Indivíduo de Phyllostomus 
hastatus capturado no P1 para o levantamento 
da quiropterofauna da área de interesse do Açu 
Sistema Integrado de Óleo. 

Figura 7.333: Indivíduo de Myotis riparius 
capturado no P1 para o levantamento da 
quiropterofauna da área de interesse do Açu 
Sistema Integrado de Óleo. Janeiro de 2020. 

  

  

Figura 7.334: Cachorro do mato no P1 (24M - 
274.982E; 7.553.615N). 

Figura 7.335: Pegada de mão pelada no P3 
(24M - 273.288E; 7.564.219N). 
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Figura 7.336: Tatu-galinha no P3 (24M - 
273.288E; 7.564.219N). 

Figura 7.337: tamanduá-mirim no P2 (24M - 
274.703E; 7.555.471N).  

  
  

c) Considerações Finais 

Considerando as informações apresentadas nesse diagnóstico, a área prevista para o traçado do 

SPOT é marcada por zonas já antropizadas (áreas urbanas, pastos, áreas de cultivo e polo industrial) 

que fazem vizinhança com áreas onde a formação de restinga é predominante e, mesmo que 

antropizada, ainda mantém características ecológicas importantes para a sua comunidade faunística. 

De maneira geral, os pontos amostrais que apresentaram maior riqueza de espécies foram aqueles 

situados em ambientes de restinga, que não necessariamente estão bem preservados. Os resultados 

para o levantamento de dados primários da fauna terrestre, apontam para o registro de 170 espécies 

de vertebrados terrestres. Destas, 141 espécies pertencem ao grupo das aves, 14 espécies 

pertencem ao grupo da fauna de anfíbios e répteis e 14 espécies pertencem ao grupo dos mamíferos. 

As espécies mais abundantes nos pontos amostrais, são também consideradas dentre as mais 

comuns e resistentes a ambientes alterados e áreas degradadas, características presentes na área 

de estudo. Dentre as espécies registradas, apenas duas estão ameaçadas de extinção, são as aves 

Mimus gilvus (sabiá-da-praia) e Cicconia maguari (maguari), consideradas respectivamente 

ameaçada e vulnerável no estado do Rio de Janeiro (SEMA 1998), suas áreas de vida foram 

apresentadas no mapa 7.24. Cinco espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica foram registradas 

durante este estudo, sendo três anfíbios (Dendropsophus pseudomeridianus, Scinax alter, S. 

cuspidatus), um lagarto (Tropidurus torquatus) e uma ave (Ramphocelus bresilius). Por outro lado, 

vinte sete espécies exóticas e consideradas invasoras no Brasil foram detectadas, vinte seis aves e 

um lagarto. Apesar da riqueza elevada de espécies registradas, é importante ressaltar que com 

apenas duas campanhas de amostragem é improvável atingir a totalidade de espécies existentes em 

um determinado lugar estudado. Para alcançar valores próximos da riqueza total, é necessária a 

realização de estudos de longa duração. Desta maneira, é possível que ocorram espécies na área do 

Projeto SPOT, mais especificamente na área de restinga que não foram aqui registradas, como por 

exemplo o roedor Cerradomys goytaca, uma das poucas espéceis de mamíferos endêmicas de 

ambientes de restinga, que é muito difícil de ser registrada. No entanto, considerando que a perda de 

habitat pela supressão de vegetação nativa é inferior a 2ha e de uma forma geral o trajeto é 

composto por ambientes antrópicos e urbanos (98%), poucas espécies bioindicadoras, ameaçadas 

e/ou especialistas tem o potencial de serem encontradas. Desta maneira, na presente área de 

estudo, duas campanhas foram suficientes para poder se construir um cenário da fauna de 

vertebrados terrestre local. 
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Faz-se ainda relevante ressaltar, que dentre os melhores remanescentes de vegetação nativa que 

ainda existem na região podemos destacar como áreas potenciais de refúgio e de soltura para a 

fauna a RPPN Caruara e o Parque Estadual da Lagoa do Açu. 

Com as informações apresentadas neste diagnóstico, conclui-se que a área em questão, mesmo que 

sob forte influência antrópica, ainda mantem populações faunísticas complexas e potencial para a 

ocorrência de espécies endêmicas e ameaçadas, principalmente no ambiente de restinga. 
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7.5.5 Biota Aquática 

O presente item apresenta a caracterização da biota aquática presente nos ecossistemas aquáticos 

continentais da área onde se pretende instalar o Projeto SPOT. 

Os ecossistemas aquáticos considerados aqui são os rios, áreas alagáveis, canais e lagoas, localizados 

na Área de Estudo Regional (AER), que corresponde à Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana (RH-IX), e na Área de Estudo Local (AEL), que compreende os corpos de água cortados 

pela faixa de servidão do traçado do oleoduto. Essas AER e AEL já foram descritas para os meios físico 

e biótico e anteriormente apresentadas no capítulo 6. Área de Estudo. 

Os ecossistemas de água doce têm uma grande importância ecológica para a biodiversidade 

mundial. Esta biodiversidade contida nas águas continentais representa um ativo estratégico no 

contexto econômico, que garante o funcionamento dos ecossistemas aquáticos e detém um elevado 

potencial biotecnológico a ser explorado (PIRES et al., 2019). Porém, a região Sudeste do Brasil 

detém os maiores níveis de ameaça à biodiversidade aquática devido ao alto índice de ocupação e 

uso dos ecossistemas aquáticos. 

A biota aquática é capaz de responder tanto às influências naturais quanto às antropogênicas, químicas, 

físicas ou uma combinação das duas. Assim, suas características representam bons indicadores da 

qualidade ambiental de um ecossistema, bem como assumem uma importância cultural em diversas 

regiões do Brasil. 

Apenas 7% dos estudos sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos no país exploram o papel 

dos ambientes aquáticos continentais. Desta forma, é essencial desenvolver estudos que visem 

complementar o inventário da biodiversidade aquática, mapear a conectividade nos rios brasileiros, 

regionalizar as bacias hidrográficas, analisar a ocorrência e a distribuição de habitat críticos, de forma 

a garantir uma gestão mais eficientes dos usos, impactos e preservação dos ecossistemas aquáticos, 

sua biodiversidade e serviços ecossistêmico prestados (PIRES et al., 2019). 

Apesar do grande volume e da qualidade dos dados sobre a situação hídrica e biota aquática no 

Brasil, ainda há várias lacunas de conhecimento, sendo escassas as iniciativas que visam integrar, de 

maneira consistente, outros componentes como a biodiversidade aquática, saúde humana e 

economia. 

Vale ressaltar que a Área de Estudo do Projeto SPOT é carente de estudos recentes que 

caracterizem alguns componentes da biota aquática. Assim, para a composição do diagnóstico das 

comunidades planctônica, bentônica e íctica foram utilizados resultados obtidos em estudos esparsos 

realizados na região (MPX/CRA, 2009 e 2010; OSX/CRA, 2009 e 2010; LLX/ECOLOGUS, 2011; 

GASOG, 2017), bem como duas campanhas de campo de levantamento de dados primários 

específica para o presente estudo (período chuvoso e seco). 

A biota aquática está apresentada primeiramente para a AER e depois para a AEL, considerando suas 

características ambientais gerais e os principais grupos componentes de cada comunidade. 

7.5.5.1 Plâncton e Bentos 

Os termos plâncton e bentos têm origem na língua Grega, plagktós - errantes e benthós - 

fundo/profundeza, escolhidos para representarem o conjunto de espécies que vivem nos diferentes 

compartimentos de um ecossistema aquático: coluna d’água e substrato de fundo, respectivamente 

(ODUM, 1983). 

O plâncton é constituído por organismos microscópicos, pertencentes a grupos biológicos distintos, 

que habitam as águas, flutuando livremente ou com movimentos pouco expressivos, sendo 

arrastados passivamente pelas correntes, sem contato com as interfaces limitantes do ecossistema 

aquático (MARGALEF, 1983). Os organismos mais comumente estudados são os vegetais 
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(produtores primários), que compõem o fitoplâncton, e os animais (produtores secundários), que 

integram o zooplâncton. 

Os principais componentes do fitoplâncton são as microalgas (unicelulares ou filamentosas), 

distribuídas entre as classes Bacillariophyceae (diatomáceas), Dinophyceae (dinoflagelados), 

Prymnesiophyceae (cocolitoforídeos), Cryptophyceae (criptomônadas), Cyanophyceae (cianofíceas 

ou cianobactérias), Prasinophyceae (prasinomônadas) e Chlorophyceae (clorofíceas).  

O fitoplâncton é a base da cadeia alimentar e sua existência e variabilidade estão ligadas às 

condições ambientais, sejam elas físicas (luz e temperatura) ou químicas (nutrientes, gases 

dissolvidos, íons). Os fatores físicos condicionam o crescimento do fitoplâncton, enquanto os 

químicos, especificamente os nutrientes nitrogênio e fósforo, limitam o seu crescimento quando em 

escassez. 

As variações no espaço e no tempo a que estão sujeitos os ecossistemas aquáticos (lótico ou lêntico) 

sugerem que as comunidades devem ajustar-se, modificando sua estrutura, por meio de variações no 

número de indivíduos das espécies ou substituição de algumas espécies por outras, de acordo com o 

intervalo de tolerância que apresentam para determinados fatores ambientais (LOBO & TORGAN, 

1988).  

Já o zooplâncton constitui um elo fundamental da cadeia alimentar de ecossistemas aquáticos, 

constituindo uma importante fonte de alimento para os peixes. A comunidade zooplanctônica é 

geralmente controlada por fatores como fluxo da água, predação, eutrofização e entrada de pesticidas e 

de herbicidas das bacias hidrográficas adjacentes (TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 2008). A 

abundância e composição do zooplâncton, entre inúmeros fatores ambientais, estão intimamente 

associadas à qualidade nutricional e ao tamanho de seu alimento disponível, à temperatura da água 

que influencia a taxa de filtração e à pressão de predação dos peixes. 

Os principais grupos componentes do zooplâncton são protozoários (Sarcomastigophora e 

Ciliophora), rotíferos (Rotifera), artrópodes (Cladocera e Copepoda) e larvas de insetos. 

Os organismos bentônicos são aqueles que vivem em contato com substrato, de forma que a fauna 

pode ser classificada como organismos da infauna, que podem colonizar o interior do substrato, neste 

caso em fundos sedimentares inconsolidados (lama, areia, cascalho, etc.), e da epifauna, que vivem 

sobre o substrato, os quais podem ser encontrados tanto em substrato inconsolidado quanto em 

substratos consolidados (rochas, madeira, etc.) (NYBAKKEN & BERTNESS, 2005). 

Os organismos bentônicos são um bom reflexo da qualidade da água devido a sua permanência 

relativamente longa no substrato e à diferente sensibilidade de suas espécies. O biomonitoramento 

da comunidade bentônica tem sido, há muito tempo, uma ferramenta utilizada para o monitoramento 

de impactos em ambientes aquáticos (MUHAR & JUNGWIRTH, 1998). Os organismos bentônicos 

apresentam ciclo de vida mais longo, quando comparado aos organismos planctônicos, e podem 

integrar o efeito de condições ambientais por um longo período. Adicionalmente, eles são sedentários 

e mais fáceis de serem amostrados que organismos nectônicos, como os peixes. Esses organismos 

são, frequentemente, componentes importantes da dieta de várias espécies de peixes (BEDÊ et al., 

1993; PELLI et al., 1997a, 1997b) e fornecem uma importante ligação entre os produtores e os níveis 

tróficos mais elevados. 

Sua distribuição no ambiente está relacionada às características morfométricas e físico-químicas do 

habitat, à disponibilidade de recursos alimentares e ao hábito das espécies (ROSENBERG & RESH, 

1993). A comunidade bentônica, em geral, apresenta notáveis diferenças entre si devido à 

heterogeneidade dos substratos ou sedimentos aos quais estão associados (WETZEL, 1983). A textura 

e o tamanho das partículas do sedimento influenciam fortemente a composição e densidade da 

comunidade. 
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Dentre os organismos que compõem a fauna bentônica (zoobentos) vale destacar a presença dos 

macroinvertebrados, que constituem um grupo diversificado de organismos, sendo representado por 

vários filos, como Arthropoda (insetos, ácaros e crustáceos), Mollusca (gastrópodos e bivalves), 

Annelida (oligoquetos), Porifera (esponjas aquáticas), Bryozoa, Nematoda e Platyhelminthes 

(vermes). A ordem Diptera (Chironomidae e Chaoboridae) é frequentemente o grupo mais abundante 

em ambientes de água doce (ARMITAGE et al., 1995). 

A flora bentônica (fitobentos) compreende principalmente as microalgas e as fanerógamas 

associadas ao fundo. Sua importância está relacionada principalmente ao papel que desempenham 

na produção primária e no fluxo de energia e matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos. 

7.5.5.2 Área de Estudo Regional (AER) 

A região hidrográfica do baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, a RH-IX, possui uma malha hídrica 

composto por rios, lagoas e uma intrincada rede de 1500 km de canais artificiais (Mapa 7.25; ALVES 

et al., 2014), originalmente construídos para o saneamento e drenagem das áreas brejosas e lagoas 

temporárias existentes na baixada dos Goytacazes, pelo extinto Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento (DNOS). Os principais corpos de água inseridos na RH-IX são: 

• Baixo trecho dos rios Paraíba do Sul e Ururaí; 

• Lagoas Grussaí, Iquipari, Açu, Salgada, Feia, Jacaré e Taí; 

• Canais Itereré, Cacomanga, Campos-Macaé, Tocos, Coqueiros, Cambaíba, São Bento, 

Quitinguta, Jacaré, Pensamento, das Flechas. 

De um modo geral, tanto o baixo Paraíba do Sul quanto o rio Ururaí drenam áreas de grandes centros 

urbano-industriais, onde as atividades da monocultura de cana-de-açúcar e indústrias associadas se 

destacam (TEIXEIRA et al., 2005).  

Já os sistemas lagunares possuem expressiva ocorrência espacial no Baixo Paraíba do Sul, 

sobretudo, em sua planície deltaica, evidenciando que sua maior ocorrência se dá nas classes 

“lagunas de rios barrados” (formadas quando os sedimentos marinhos depositados na 

desembocadura de rios, isolam seus estuários, formando barras arenosas que impedem a ligação 

direta com o oceano) e “Lagoas reliquiares” (formada entre faixas de areia construídas pelos 

processos de regressão e transgressão marinha).  

Estas condições refletem a composição da biota aquática encontrada. É relevante ressaltar que, 

ainda há grande carência de trabalhos de síntese que não só reúnam as informações existentes, mas 

também analisem os padrões de distribuição geográfica das espécies, sua origem e os prováveis 

fatores determinantes. 

a) Fitoplâncton 

De maneira geral, nos estudos sobre a comunidade fitoplanctônica realizados na RH-IX, demonstram 

que os grupos mais comumente encontrados são as clorofíceas, diatomáceas e cianobactérias. 

Dentre os outros grupos encontrados em menor destaque estão as euglenofíceas, criptofíceas, 

dinofíceas, xantofíceas e crisofíceas. 

Em amostragens realizadas por Candido et al. (2015), no trecho do baixo Paraíba do Sul, a 

comunidade fitoplanctônica foi analisada durante o período de baixa vazão de  

2007 (318 m3/s - agosto) e alta vazão de 2008 (855 m3/s - fevereiro e 797 m3/s - março) ao longo do 

estuário totalizando 16 estações no período de baixa vazão e 34 estações no período de alta vazão. 

A análise do fitoplâncton revelou a presença de sete classes: Cyanophyceae (cianobactérias), 

Chlorophyceae (clorofíceas), Dinophyceae (dinoflagelados), Bacillariophyceae (diatomáceas), 

Euglenophyceae (euglenofíceas), Chrysophyceae (crisofíceas) e Cryptophyceae (criptofíceas). De um 

modo geral, a comunidade fitoplanctônica presente neste trecho do rio é composta de espécies 

https://cidac.campos.rj.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/Mapa-das-lagoas-e-canais-NF.pdf
https://cidac.campos.rj.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/Mapa-das-lagoas-e-canais-NF.pdf
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tipicamente fluviais com dominância de diatomáceas e clorofíceas, mesmo no período de baixa 

vazão. A composição qualitativa de ambientes lóticos, com a presença de espécies com boa 

resistência aos efeitos de transporte produzido pela dinâmica da água foi constatada. 

Os resultados demonstram ainda que no período de baixa vazão as clorofíceas (22.500 a 350.000 

cel/L), diatomáceas (180.833 a 2.542.500 cel/L) e criptofíceas (25.833 a 1.399.167 cel/L) foram 

quantitativamente dominantes. Os táxons dominantes em abundância foram as clorofíceas 

Chlorococcales sp. e Koliela sp., as diatomáceas Cyclotella sp. e Aulacoseira sp., as criptofíceas 

Cryptomonas marsonii. No período de alta vazão, as classes dominantes foram as clorofíceas (8.800 

a 66.300 cel/L) e diatomáceas (4.800 a 52.800 cel/L) com a mesma dominância de espécies do 

período de baixa vazão.  

Resultados similares foram observados nas lagoas de Taí e Grussaí, onde a predominância de 

diatomáceas e clorofíceas foi maior.  

No âmbito do estudo LLX/ECOLOGUS (2011) na lagoa do Taí, a caracterização da comunidade 

fitoplanctônica resultou na identificação de 20 táxons, distribuídos entre as diatomáceas, 

cianobactérias, criptofíceas, euglenofíceas, desmidiáceas (Zygnemaphyceae) e clorofíceas. O 

Quadro 7.101 apresenta o número total de espécies encontradas em cada classe. 

Quadro 7.101: Número total de espécies fitoplanctônicas e percentual de distribuição de 
espécies, por classe, encontrados nas amostras coletadas na lagoa do Taí em novembro de 
2010. 

CLASSES TAXONÔMICAS NÚMERO DE ESPÉCIES 
DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO  

DE ESPÉCIES (%) 

Chlorophyceae 10 50 

Bacillariophyceae 5 25 

Euglenophyceae  2 10 

Cyanophyceae 1 5 

Cryptophyceae 1 5 

Zygnemaphyceae 1 5 

Fonte: LLX/ECOLOGUS (2011). 

Nessa campanha, as clorofíceas (Chlorophyceae) apresentaram o maior número de espécies 

identificadas (50%), seguida por diatomáceas (Bacillariophyceae) com 25% dos táxons registrados e 

euglenofíceas (Euglenophyceae) com 10%. A partir da análise quali-quantitativa dos dados, foi 

registrada na lagoa do Taí densidade fitoplanctônica total de 26.934.804 cel/L, sendo as diatomáceas 

as mais representativas (20.904.624 cel/L). As demais classes registradas apresentaram valores de 

densidade bastante reduzidos. Em termos de abundância relativa, evidenciou-se que a espécie 

Aulacoseira granulata, foi responsável por elevar, consideravelmente, os valores de densidade, 

contribuindo com 15.745.470 cel/L. Segundo diversos autores esta espécie de diatomácea, A. 

granulata, está associada a ambientes com elevada carga de nutrientes e à preferência por 

condições com menor disponibilidade de luz, sendo frequentes e abundantes em locais com mistura 

vertical da coluna d’água (REYNOLDS et al., 2002, 2006; SCHNECK et al., 2011). 

Neste mesmo estudo (LLX/ECOLOGUS, 2011), um levantamento realizado na Lagoa Grussaí, também 

apontou as clorofíceas (classe Chlorophyceae) como o grupo com o maior número de espécies 

identificadas nas amostras coletadas, contribuindo com 62% dos táxons encontrados (n = 13). As 

diatomáceas e cianobactérias apresentaram ambas 15% da riqueza de táxons, enquanto as 

euglenofíceas apresentaram o menor número de táxons (8%). Com relação a densidade, as cianofíceas 

foram o grupo mais representativo apresentando o maior valor de densidade (48.911.460 cel/L), 

seguido das clorofíceas (1.474.044 cel/L). 
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Nas demais lagoas que compõem a AER, as cianobactérias foram dominantes em outros estudos 

realizados. Especial destaque deve ser dado às amostragens realizadas em outubro de 2008, 

fevereiro de 2010 e julho de 2010 (MPX/CRA, 2009) na Lagoa Iquipari, por exemplo, onde foram 

indicadas a presença de 27 diferentes táxons de fitoplâncton, sendo as cianobactérias grupo mais 

representativo. Das cianobactérias registradas, os gêneros Aphanocapsa, Aphanothece, Microcystis, 

Phormidium, Geitlerinema e Jaaginema possuem espécies produtoras de toxinas  

(hepato e neurotoxinas). 

Em amostragens realizadas em três pontos no canal Quitingute por MPX/CRA (2009) em 

outubro/2008, foi evidenciada maior riqueza de espécies na porção central do canal. A espécie 

fitoplanctônica dominante foi a diatomácea penata Monoraphidium contortum. Destacaram-se 

também no canal os gêneros de cianobactérias produtoras de toxinas como: Aphanothece, 

Cylindrospermopsis, Cuspidothrix, Cylindrospermopsis, Geitlerinema, Jaaginema, Microcystis, 

Phormidium, Planktothrix, Pseudoanabaena e Synechocystis. 

No levantamento de dados efetuado OSX/CRA (2010) em julho/2010 foi identificada a presença de  

27 táxons de fitoplâncton, sendo as densidades mais elevadas relacionadas a cianobactérias e 

clorofíceas. Nesta amostragem a espécie dominante foi a Cylindrospermopsis raciborskii. 

Posteriormente, no levantamento efetuado em agosto de 2010 por TERNIUM/ECOLOGUS em dois 

pontos de amostragem, também no canal Quitingute, foram registrados 22 táxons fitoplanctônicos, 

distribuídos em cinco classes taxonômicas. A classe com maior riqueza foi Chlorophyceae, seguida 

por Cyanophyceae e Bacillariophyceae. Com relação a densidade fitoplanctônica total, foi observada 

que a porção norte do canal apresentou o maior valor registrado, onde também foi obtida a maior 

riqueza (16 táxons). 

No tocante a contribuição quantitativa as cianobactérias mais representativas foram Synechocystis 

sp. (64.489.810 cel/L), Pseudanabaena sp. (52.429.378 cel/L) e Glaucospira sp. (46.231.656 cel/L). 

Cabe ressaltar que os gêneros de cianobactérias Synechocystis sp. e Pseudanabaena sp., 

reportados nas amostragens de TERNIUM/ECOLOGUS (2010), já registrados como tóxicos em 

outros locais do Brasil, refletem a contaminação das águas do canal Quitingute (SANT’ANA et al., 

2008). Este fato é corroborado pela presença de Cylindrospermopsis raciborskii identificada no 

estudo de OSX/CRA (2009), cianobactéria tóxica e produtora de hepatoxinas e neurotoxinas que 

podem representar sérios riscos à saúde humana. 

As cianobactérias também foram registradas nos canais Campos-Macaé e de Tocos no levantamento 

de campo realizado em novembro/2010, por LLX/ECOLOGUS (2011). 

No canal Campos-Macaé foram registrados 10 táxons: sendo três (03) diatomáceas, três (03) 

cianobactérias, duas (02) euglenofíceas, uma (01) criptofícea e uma (01) desmídia 

(Zygnemaphyceae). Dentre os 10 táxons identificados evidenciou-se que a espécie Pseudanabaena 

sp. foi a mais abundante (5.929.677 cel/L), seguida por Synechocystis sp. (1.742.052 cel/L) e em 

menor proporção Glaucospira sp. (502.515 cel/L). Cabe ressaltar que o gênero Pseudanabaena já foi 

registrado como tóxico em outros locais do Brasil (SANT’ANNA et al., 2008), bem como o gênero 

Synechocystis, responsável pela produção de hepatoxinas. 

A densidade fitoplanctônica total registrada no canal Campos-Macaé de 8.576.256 cel/L, sendo as 

cianobactérias as mais abundantes (8.174.224 cel/L). Porém, a diversidade específica calculada 

segundo o índice de Shannon-Weaver (1,41 bits/cel) indica uma baixa diversidade de espécies 

fitoplanctônicas no Canal Campos-Macaé, mesmo que em alta densidade. 

No canal de Tocos (LLX/ECOLOGUS, 2011) o número de táxons foi um pouco menor que no canal 

Campo-Macaé, sendo um total de sete (07) táxons distribuídos em quatro classes taxonômicas 

(Cyanophyceae = 3 táxons, Bacillariophyceae = 2 táxons, Euglenophyceae e Chlorophyceae com  

01 táxons cada). Com relação à densidade relativa, as cianobactérias também foi o grupo mais 

representativo, com densidade de 7.370.220 cel/L, com as demais classes contribuindo com valores 
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de densidade bastante reduzidos. Dentre os táxons encontrados neste canal, evidenciou-se que a 

espécie Pseudanabaena sp., foi responsável por elevar, consideravelmente, os valores de densidade 

total (5.929.677 cel/L). Em relação ao índice de diversidade de Shannon-Weaver (1949), aqui foi 

menor (1,22 bits/cel) que no canal Campos-Macaé, confirmando a tendência para sistemas 

eutrofizados com baixa diversidade e alta abundância de cianobactérias. 

Entretanto, nos demais canais o destaque ficou por conta das diatomáceas. No canal Coqueiros, por 

exemplo, na amostragem realizada em novembro/2010 (LLX/ECOLOGUS, 2011) foram observados 

14 táxons, sendo cinco diatomáceas, cinco euglenofíceas, dois de clorofíceas, um de cianobactérias 

e um de desmidiácea. A partir destes resultados verifica-se que as diatomáceas e euglenofíceas 

constituem os grupos com maior número de táxons identificados (36% cada). Este mesmo padrão foi 

observado em relação à densidade de espécies, com maior abundância de diatomáceas, seguidas de 

euglenofíceas em relação às demais classes. Destacaram-se, quantitativamente, as diatomáceas do 

gênero Navicula (120.600 cel/L) e a cianofícea Phormidium sp. (87.100 cel/L). Considerando o índice 

de Shannom-Weaver (1949) o canal apresentou um valor de diversidade específica (2,98 bits/cel) 

maior que os canais Campo-Macaé e de Tocos. Isto significa um equilíbrio maior entre riqueza e 

abundância no canal Coqueiros. 

No sistema São Bento, a campanha de novembro/2010 no âmbito do estudo LLX/ECOLOGUS (2011) 

registrou a ocorrência de nove táxons fitoplanctônicos, correspondendo às classes Bacillariophyceae  

(06 táxons), Cyanophyceae (02 táxons) e Cryptophyceae (01 táxon). Porém, em relação à análise  

quali-quantitativa, de uma densidade fitoplanctônica total de 1.541.020 cel/L, quase sua totalidade (95,2%) 

correspondeu a cianobactérias. Com relação aos táxons registrados, destacaram-se, quantitativamente, 

as cianobactérias Pseudanabaena sp. (797.300 cel/L) e Synechocystis sp. (670.020 cel/L). Esta estrutura 

contribuiu para o baixo índice de diversidade de Shannon-Weaver (1,35 bits/cel), semelhante aos canais 

Campos-Macaé e de Tocos. 

b) Zooplâncton 

A ligação entre a biomassa primária pelágica (fitoplâncton) e a ictiofauna é realizada pelo 

zooplâncton, o qual atua como elo em cadeias alimentares. O zooplâncton consome bactérias, algas 

e mesmo matéria orgânica detrital, processo denominado “bottom up”, incorporando energia que se 

torna disponível para os organismos maiores ao serem predados (TUNDISI & MATSUMURA 

TUNDISI, 2008). Por outro lado, pelo processo de alimentação por ingestão de algas, o zooplâncton 

pode influenciar a composição e a densidade destas, chegando a controlar todo o seu metabolismo 

em alguns ambientes aquáticos, processo este denominado “top down”. 

Geralmente, em ecossistemas abertos com fluxos unidirecionais, como nos rios e canais abundantes 

na AER, a comunidade zooplanctônica apresenta uma baixa riqueza em espécies, sendo 

principalmente representada por espécies de pequeno porte, como protozoários  

(Sarcodina - amebas) e rotíferos. 

Quando se considera a riqueza relativa de grandes grupos taxonômicos encontrados na RH-IX, 

observa-se uma predominância de cladóceros e rotíferos nos sistemas com pouca influência salina. 

Alguns estudos têm destacado a importância dos rotíferos como indicadores do grau de trofia em 

ambientes de água doce (ESTEVES & SENDACZ, 1988), pois sua dominância estaria relacionada 

com o hábito alimentar desse grupo, que inclui a ingestão de pequenas partículas como bactérias e 

detritos orgânicos.  

Um estudo desenvolvido por Sterza & Fernandes (2006) para avaliar a distribuição e abundância de 

cladóceros no trecho final do rio Paraíba do Sul, demonstrou que no período de setembro/2002 a 

agosto/2003, ao longo de nove (9) estações de coleta foram identificadas 17 espécies de cladóceros: 

Pseudoevadne tergestina, Penilia avirostris, Macrothrix triserialis, Moina micrura, Simocephalus 

Kerhervei, Simocephalus vetalus, Simocephalus latirostris, Simocephalus serrulatus, Alona 

rectangula, Alona quadrangularis, Bosmina longirostris, Bosminopsis deitersi, Camptocercus dadayi, 

Ceriodaphnia richardi, Diaphanosoma fluviatile, Kurzia latissima e Pleuroxus similis.  
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A salinidade e a temperatura limitam a ocorrência e distribuição dos cladóceros no estuário, mas a 

comunidade de cladóceros identificada demonstra a influência de ambientes marinhos, estuarinos e 

límnicos. Segundo Boltovskoy (1999), estas espécies costumam ser identificadas com frequência no 

trecho estuarino do rio Paraíba do Sul, trazidos por sua forte vazão fluvial. Na zona marinha do 

estuário na foz do rio Paraíba do Sul, a espécie mais abundante foi Penilia avirostris. Já na zona de 

mistura e fluvial do estuário, as espécies mais abundantes foram Moina micrura, Simocephalus 

vetalus e Bosmina longirostris. 

A presença de copépodes na região, foi principalmente observada no trecho estuarino, característica 

tipicamente encontrada em outros estuários brasileiros, onde se observa uma dominância de 

organismos holoplanctônicos – aqueles que passam a vida toda na comunidade planctônica  

(POR et al., 1984; LOPES et al., 1986; LANSAC TÔHA e LIMA, 1993; ARA, 2002). As espécies 

Paracalanus parvus, Parvocalanus crassirostris, Temora turbinata e Euterpina acutifrons foras as 

espécies mais abundantes no estuário do rio Paraíba do Sul. 

Este mesmo padrão de distribuição foi observado para as lagoas costeiras, devido a conexão com o 

mar. De um modo geral, no trecho com maior influência fluvial houve a predominância de rotíferos, 

com maior destaque para a espécie Brachionus plicatilis. Segundo Branco et al. (2007), esta espécie 

é caracterizada como eurialina, sendo típica de lagoas costeiras com influência marinha no estado do 

Rio de Janeiro. 

Em amostragens realizadas em outubro de 2008 (MPX/CRA, 2009) na lagoa Salgada foram registrados 

22 táxons em densidades relativamente elevadas (211.178 a 565.956 org/m3), apesar da elevada 

turbidez das águas, que limita o desenvolvimento do zooplâncton, principalmente cladóceros. Táxons 

meroplanctônicos também foram registrados, confirmando a influência de águas marinhas na lagoa 

Salgada.  

Na lagoa Iquipari, por sua vez, foi possível observar grandes diferenças de densidade e riqueza entre 

os pontos de coleta em virtude do gradiente de salinidade. Foram identificadas espécies típicas de 

ambientes dulcícolas, como os rotíferos Lecane bulla, Horaella thomassoni e os cladóceros 

Ceriodaphnia cornuta rigaudi e Moina micrura, mas também espécies capazes de suportar grande 

variação de salinidade como os rotíferos Brachionus plicatilis, Collurella adriática e representantes da 

classe Bdelloidea, além de alguns nematoides, larvas de poliquetas, copépodes parasitas 

ergasilídeos, formas larvais (náuplios e copepoditos) de copépodes (calanoides e ciclopoides) e 

larvas de cirripédios. 

Copépodes da ordem Calanoida são abundantes em sistemas marinhos, e por isto mais comumente 

encontrados em estuários, enquanto a ordem Cyclopoida é típica de sistemas dulcícolas  

(CASTRO & HUBER, 2003; TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 2008). 

No âmbito do estudo MPX/CRA (2009), realizado em outubro de 2008, registrou a presença de  

70 táxons zooplanctônicos no canal Quitingute, com densidade total de organismos variando de 

29.090 a 1.825.560 ind/m3. Nesta campanha foi observada dominância de táxons dulcícolas, como os 

rotíferos dos gêneros Epiphanes, Lecane e Plationus e os da ordem Bdelloidea. Observou-se, ainda, 

uma baixa densidade de organismos meroplanctônicos, como por exemplo, as larvas de crustáceos 

cirripédios, de poliquetas, de moluscos e de copépodes parasitas (ordem Ergasilidae). Considerando 

a presença destes táxons pode-se caracterizar o canal Quitingute como sendo um ambiente 

heterogêneo de água doce ou oligohalino e raso, com influência da presença de vegetação marginal 

ou de macrófitas aquáticas. 

Mesmo se tratando de um ambiente de água doce, o canal Quitingute apresentou elevados valores 

de condutividade elétrica, podendo representar um certo grau de eutrofização, o que possivelmente 

limitou a ocorrência de determinados grupos zooplanctônicos e favoreceu o desenvolvimento de 

táxons mais resistentes e adaptados a esta condição como as espécies de rotíferos (Keratella lenzi, 

Lecane bulla, L. closterocerca, L. curvicornis, L. leontina, L. lunares, L. papuana, L. quadridentata, L. 

stichaeoides, Lepadella patela, L. rhomboides, Platyias leloupi, Plationus patulus e Polyarthra 
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remata), de copépodes ciclopóides (Microcyclops anceps anceps e Tropocyclops prasinus 

meridionalis) e de cladóceros (Ceriodaphnia cornuta rigaudi, Diaphanosoma brevireme e Latonopsis 

australis). 

No tocante a diversidade entre os pontos de amostragem, os locais com características mais 

próximas de ambientes dulcícolas apresentaram tendência de maior diversidade quando comparados 

aos ambientes de águas mais salinas. Segundo Lopes et al. (1998) os organismos zooplanctônicos 

respondem às alterações diárias no ambiente com o uso de estratégias variadas, aumentando a 

complexidade funcional das comunidades pelágicas. Uma das respostas a condições de estresse 

ambiental é a redução na diversidade da comunidade zooplanctônica (GRAY, 1989). 

Outra caracterização da comunidade zooplanctônica foi realizada no canal Coqueiros, em novembro 

de 2010 (LLX/ECOLOGUS, 2011). Apesar de terem realizado somente uma amostragem em um (01) 

único ponto neste canal, foram identificados quatro grandes grupos distribuídos em cinco categorias 

taxonômicas, entre família, espécie e estágio de desenvolvimento. A família Doliolidae (ordem 

Doliolida, classe Thaliacea, subfilo Tunicata, filo Chordata), típica de ambientes marinhos, foi a que 

apresentou a maior densidade (120 ind/L), sendo representada principalmente por Dolioletta sp. (80 

ind/L). 

Nos canais São Bento e de Tocos essa mesma família (Doliolidae) apresentou as maiores 

densidades (canal São Bento 190 ind/L; canal de Tocos - 320 ind/L), sendo a espécie Doliolum sp. 

(Figura 7.338) predominante (LLX/ECOLOGUS, 2011). Esta família frequentemente ocorre em 

grande quantidade, representando importante papel na alimentação de outros invertebrados marinhos 

(ctenóforos e medusas), peixes e aves. Outro táxon encontrado em alta densidade foi a espécie 

Oikopleura sp. (família Oikopleuridae), com cerca de 50 ind/L.  

Figura 7.338: Doliolum sp., um tunicado da família Doliolidae, representante de zooplâncton 
marinho. 

 
Fonte: https://commons.wikimedia.org/. 

c) Bentos 

A comunidade bentônica constitui um grupo diversificado de organismos, sendo normalmente dividida 

em fitobentos (algas e macrófitas aquáticas, produtoras primárias) e zoobentos (animais, consumidores) 

(TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).  

Sua importância está relacionada principalmente ao papel que estas desempenham na produção 

primária e no fluxo de energia e matéria nos ecossistemas aquáticos. A grande importância da 

comunidade bentônica no fluxo de energia e na ciclagem de nutrientes decorre do fato de que esses 
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organismos participam de processos de produção e decomposição da matéria orgânica, reduzindo o 

tamanho das partículas, e também por serem utilizados como alimento, principalmente por peixes. 

As macrófitas aquáticas são originalmente vegetais terrestres que sofreram modificações adaptativas 

para colonizar ambientes aquáticos, sendo classificadas em submersas, emergentes, com folhas 

flutuantes e flutuantes livres. Estes vegetais apresentam adaptações que permitem seu crescimento em 

um gradiente que compreende desde solos saturados até submersos na coluna d’água  

(ESTEVES, 1998). 

A importância das macrófitas aquáticas nos ambientes aquáticos tem sido evidenciada por um grande 

número de autores, entre eles Esteves & Camargo (1986), Menezes et al. (1993), Horn & Goldman 

(1994), Thomaz & Bini (1998), Henry-Silva & Camargo (2002), Bianchini et al. (2002), Pompêo et al. 

(2015). Tais estudos são de grande importância para o conhecimento da ecologia das diferentes 

espécies de macrófitas aquáticas e para o conhecimento dos fatores ecológicos que podem atuar 

como fatores condicionantes do crescimento destes vegetais. 

O grande número de nichos ecológicos e a vasta diversidade de espécies animais observados nas 

regiões litorâneas podem ser atribuídos principalmente à comunidade de macrófitas aquáticas, uma 

vez que servem de abrigo a animais nectônicos e bentônicos (BRUM & ESTEVES, 2001). Entre os 

diversos papéis desempenhados pelas macrófitas aquáticas, pode-se citar sua função como 

hospedeiras para associações com algas perifíticas e bactérias fixadoras de nitrogênio, seu 

importante papel trófico devido aos altos conteúdos de proteínas e carboidratos solúveis e sua 

reduzida fração de parede celular (HENRY-SILVA & CAMARGO, 2002). As macrófitas também atuam 

como armazenadoras de nutrientes, influenciando as características físico-químicas dos corpos 

d’água (PAGIORO & THOMAZ, 1999).  

Em regiões tropicais, esses vegetais atuam como fornecedores de matéria orgânica para a cadeia 

detritívora, sendo responsáveis muitas vezes por mais de 50% do material orgânico dos ambientes 

aquáticos por meio dos processos de decomposição e ciclagem de nutrientes (BIANCHINI et al., 

2002). 

Alguns canais do norte fluminense encontram-se quase totalmente fechados, devido ao excesso das 

macrófitas Eichornia azurea, E. crassipes, Thypha dominguensis e Salvinia auriculata, que impedem 

a passagem de pequenos barcos em seu curso. Essas espécies estão entre as mais comumente 

encontradas no Brasil (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008) (Figura 7.339). 
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Figura 7.339: Espécies de macrófitas aquáticas comuns no Brasil. 

  

Eichornia crassipes (POMPÊO et al., 2015). Thypha dominguensis 
(https://emc.eptv.com.br/ETG_Fotos//FLORA/57.jpg). 

 
Salvinia auriculata (https://trexpets.com.br/1490-home_default/salvinia-auriculata -planta-aquatica-flutuante.jpg). 

No zoobentos os macroinvertebrados constituem um grupo diversificado de organismos que habitam 

tanto ambientes lênticos (reservatórios, lagos e lagoas) como lóticos (rios, riachos e córregos)  

(HAUER & RESH 1996, MERRITT & CUMMINS 1996). 

A comunidade de macroinvertebrados em ambientes lóticos, como a maioria encontrada na AEL do 

SPOT, é representada por vários filos, como Arthropoda (insetos, ácaros, crustáceos), Mollusca 

(gastrópodos e bivalves), Annelida (oligoquetos), Nematoda e Platyhelminthes (HAUER & RESH, 

1996). Desta fauna de invertebrados, os insetos destacam-se em termos de diversidade e 

abundância (LAKE, 1990), sendo sua distribuição relacionada às características morfométricas e 

físico-químicas do habitat, à disponibilidade de recursos alimentares e ao hábito das espécies  

(RESH & ROSENBERG, 1984, BOLTOVSKOY et al., 1995, MERRITT & CUMMINS, 1996). Outro 

fator de grande importância na distribuição dos organismos é a velocidade da correnteza, que pode 

variar nas diferentes estações do ano. A correnteza pode agir sobre a natureza do substrato, 

interferindo assim na estrutura das comunidades de invertebrados (WHITTON, 1975). 

A ordem Diptera (famílias Chironomidae e Chaoboridae) é frequentemente o grupo mais abundante 

em ambientes de água doce (ARMITAGE et al., 1995; TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

Isto pode ser devido à sua grande plasticidade alimentar, pois dentre suas espécies, há 

representantes de vários grupos funcionais, como fragmentadores, coletores, raspadores e 

predadores.  
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Amostragens realizadas no canal do Quitingute, em outubro de 2008, registraram como grupos mais 

ricos, ou seja, como maior número de táxons os filos Mollusca, Arthropoda e Annelida. Nesta 

campanha foi observada a presença de 12 táxons, sendo a família Chironomidae a que apresentou 

maior densidade de organismos, seguida pela família Tubificidae (MPX/CRA, 2009). 

Posteriormente, no levantamento efetuado por OSX/CRA (2010), em julho de 2010, foi observada a 

presença de oito táxons, mas com densidade total de organismos inferior à do estudo anterior. Aqui 

também foi evidenciada a elevada densidade para a família Chironomidade, o que segundo MACKIE 

(2004) pode ser favorecido pela baixa salinidade dos sedimentos na região (Figura 7.340). 

Figura 7.340: Densidade dos organismos bentônicos obtida durante amostragem realizada em 
julho de 2010 no canal Quitingute. 

 
Fonte: OSX/CRA (2010). 

Em agosto de 2010 outro estudo realizou amostragens de sedimentos em três pontos do canal 

Quitingute para caracterizar a comunidade bentônica (TERNIUM/ECOLOGUS, 2010). A partir dos 

resultados foi observado que os pontos amostrais apresentam baixa densidade de organismos  

(21 indivíduos distribuídos nos três pontos de amostragem), com ocorrência de representantes dos 

filos Mollusca e Arthropoda. O filo Arthropoda, representado pelas larvas de insetos aquáticos e 

terrestres foi o mais abundante (12 indivíduos). Foram registrados sete táxons: gute: os gastrópodes 

Pomacea sp. e H. australis, o planorbídeo Biomphalaria sp., os bivalves A. trapezialis e A. brasiliana 

(Figura 7.341), além de representantes de larvas de insetos aquáticos da Ordem Odonata (libélulas) e 

terrestres da Família Geometridade (borboletas mariposas). 
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Figura 7.341: Exemplos da fauna de moluscos do canal Quitingute: a) gastrópode Pomacea sp.; b) 
planorbídeo Biomphalaria sp.; c) bivale Anomalocardia brasiliana. 

 
Fonte: (a) http://pbt.padil.gov.au/pbt/index.php?q=node/15&pbtID=157;  

(b) https://farm8.staticflickr.com/7533/15926073255_cdbcb2223e_m.jpg; 

(c) http://www.jaxshells.org/image%20snail12/221bb.jpg. 

Segundo Oliveira & Froehlich (1997), os insetos aquáticos são dependentes da água, pelo menos, durante 

parte do seu ciclo de vida, exercendo importante papel em ecossistemas de água doce em todo mundo. 

Os insetos podem ser encontrados nadando livremente na superfície, associados à vegetação aquática, 

presos a objetos, embaixo de pedras, na areia ou escavando o sedimento de fundo (GOMES & 

ANDREAZZE, 2011). 

Outro levantamento, realizado no canal Coqueiros em novembro de 2010, por foram encontrados 

representantes de dois filos: Arthropoda (Classe Insecta) e Annelida (Classe Polychaeta), sendo o 

total de indivíduos identificados igual a 4.542 (LLX/ECOLOGUS, 2011). Deste total, a maior 

abundância absoluta foi do filo Annelida, com 4.354 indivíduos da família Capitellidae (Capitella sp.) 

(Figura 7.342), seguido pela Classe Diptera (filo Arthropoda) com 167 indivíduos, e pelos anelídeos 

da Classe Clitellata (Hirudinea sp.).  

A família Capitellidae apresenta uma taxonomia bastante complexa, com uma grande variedade de 

formas, o que dificulta a sua identificação ao nível específico (AMARAL, 1980). De acordo com Venturini 

& Tommasi (2004) e Surugiu (2005), algumas espécies de capitelídeos são típicas de regiões 

contaminadas, como Capitella capitata, fato confirmado pela péssima qualidade das águas do canal 

Coqueiros, devido à contaminação fecal e grande quantidade de lixo lançada em suas margens e 

águas. 
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Figura 7.342: Indivíduo da espécie Capitella sp. 

 
Fonte: http://genome.jgi.doe.gov/Capca1/capitella.jpg 

Vale ressaltar que no canal Campos-Macaé foi registrada apenas a ocorrência do filo Arthropoda 

(Classe Insecta), com um total de 20 indivíduos da ordem Coleoptera. Esta baixa diversidade de 

espécies, possivelmente está associada à contaminação do sedimento por efluentes urbanos e 

industriais. Já nos canais São Bento e de Tocos, no âmbito do estudo LLX/ECOLOGUS (2011), 

nenhum táxon foi encontrado. Estes canais apresentam água e sedimentos de péssima qualidade, 

com indícios de poluição orgânica, contaminação fecal excessiva na água e valores elevados de 

contaminação por chumbo e cromo nos sedimentos, resultantes do lançamento de esgotos. 

7.5.5.3 Área de Estudo Local (AEL) 

A caracterização da AEL ocorreu através do levantamento in situ de dados primários utilizando-se 

técnicas específicas de amostragem, conforme apresentado no Quadro 7.102. As campanhas foram 

realizadas entre os dias 22 a 24 de outubro de 2019 (estação seca) e 08 a 10 de janeiro de  

2010 (estação chuvosa) em 07 pontos de coleta (mesmos pontos selecionais para avaliar a qualidade 

da água). Os dados das duas campanhas foram comparados a fim de verificar a possível variação 

sazonal das espécies na região.  
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Quadro 7.102: Síntese das metodologias utilizadas para coleta, armazenagem, transporte e análise das amostras de plâncton e bentos, na 
campanha de 22-24/10/2019, na Área de Estudo do SPOT (RJ). 

MÉTODOS/TÉCNICAS FITOPLÂNCTON1 ZOOPLÂNCTON2 BENTOS3 

Malha amostral Pontos 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14 

Número de amostras/ponto 01 01 Triplicata 

Coleta Garrafa de Niskin 

Arrasto horizontal: 1-2 min; 

Rede cônica: malha 50 μm, diâmetro 50 cm, 
comprimento 1 m 

Amostrador do tipo Van-Veen  

Volume ou Área 250 mL Variável: fluxômetro acoplado à rede 682 cm2 e 5,12 L 

Fixação/Conservação Formaldeído a 4% e refrigeração 
Formaldeído a 4% c/ adição de açúcar e 
refrigeração 

Lavagem em peneira (malha 0,50 mm); 
formaldeído a 4%; refrigeração 

Análise Sedimentação de Utermöhl Não especificado nos laudos laboratoriais 
Amostra integral, não especificado nos laudos 
laboratoriais 

Resultados 
Riqueza (número) de táxons; 
densidade (cel/L) 

Riqueza (número) de táxons; densidade (ind/L) Riqueza (número) de táxons; densidade (ind/m2) 

Legenda: 1 Utermöhl (1958); 2 Haney & Hall (1973); 3 Brandimarte et al. (2004). 
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A metodologia aplicada foi a de trabalhos de esforço pontual nos principais rios que compõe a Área 

de Estudo Local, que visam conhecer a composição da fauna localmente, oferecendo as informações 

necessárias à definição de estratégias e elaboração de ações conservacionistas eficientes  

(Dixo & Verdade, 2006).  
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Quadro 7.103: Características dos Pontos de Amostragem (PA) da biota aquática (plâncton e bentos) na área do empreendimento. 

PONTO 

AMOSTRAL* 

COORDENADAS UTM 

(FUSO24M–SIRGAS 2000) NOME DO CORPO 

HÍDRICO 
CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

Leste (E) Norte (N) 

14 (Figura 7.343) 275.882 7.554.738 Rio Iguaçu 

Água transparente, fundo lodoso, presença de macrófitas e plantas aquáticas. 

Vegetação marginal: gramíneas. Largura: 2 m. Profundidade: 1,2 m. 

Corenteza: parada. 

13 (Figura 7.344) 275.952 7.555.484 Rio Novo 
Água turva. Macrófitas cobrindo quase todo o canal. Profundidade: 1.5 m. 

Largura: 10 m. 

11 (Figura 7.345) 272.284 7.560.465 Rio da Onça 
Água transparente, fundo lodoso. Largura: 12 m. Profundidade: 1 m. 

Vegetação marginal: campo. Presença de criação de gado. 

12 (Figura 7.346) 272.166 7.560.205 Canal das Flechas 

Água transparente, fundo lodoso, presença de macrófitas e plantas aquáticas. 

Vegetação marginal ausente Largura: 110 m. Profundidade: 2 m. Correnteza: 

parada. 

10 (Figura 7.347) 273.670 7.561.722 Rio Caxexa 
Canal completamente coberto por macrófitas. Vegetação marginal: campo. 

Largura: 14 m. Profundidade: > 2m. Correnteza: parada. 

8 (Figura 7.348) 272.659 7.566.771 Rio Pensamento 
Água parada. Profundidade: 1,70 m. Largura: 

Fundo lodoso com grande quantidade de matéria em decomposição. 

3 (Figura 7.349) 275.647 7.573.008 Rio Pitangueiras 

Canal completamente coberto por macrófitas. Vegetação marginal variando 

de regiões de campo e de mata ciliar. Profundidade: > 2 m. Correnteza: 

parada. 

Legenda: *Pontos utilizados no levatamento de dados primários da Qualidade da água (Item 7.4.5 Qualidade da Água e Sedimento). 
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Figura 7.343: Ambiente do P14. (24M - 
275.882E; 7.554.738N). 

Figura 7.344: Ambiente do P13. (24M - 
275.952E; 7.555.484N). 

 
 

Fonte: Mott MacDonald, 2020. Fonte: Mott MacDonald, 2020. 

Figura 7.345: Ambiente do P11. (24M - 
272.284E; 7.560.465N). 

Figura 7.346: Ambiente do P12. (24M - 
272.166E; 7.560.205N). 

 

 

Fonte: Mott MacDonald, 2020. Fonte: Mott MacDonald, 2020. 
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Figura 7.347: Ambiente do P10. (24M - 
273.670E; 7.561.722N). 

Figura 7.348: Ambiente do P8. (24M - 
272.659E; 7.566.771N). 

 

 

Fonte: Mott MacDonald, 2020. Fonte: Mott MacDonald, 2020. 

Figura 7.349: Ambiente do P3. (24M - 275.647E; 7.573.008N). 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2020. 

a) Fitoplâncton 

De maneira geral, nos estudos sobre a comunidade fitoplanctônica realizados na AEL, os grupos 

mais frequentes foram: clorofíceas, diatomáceas e cianobactérias. Dentre os outros grupos 

encontrados em menor abundância, destacam-se euglenofíceas, criptofíceas, dinoflagelados, 

xantofíceas e crisofíceas. 

Os dados primários coletados, demonstram a riqueza de táxons e densidades populacionais 

fitoplanctônicas identificados para a Área de Estudo (Quadro 7.104). Esta comunidade foi composta 

pelas classes Bacillariophyceae (diatomáceas penatas), Coscinodiscophyceae e Mediophyceae 

(diatomáceas cêntricas), Zygnematophyceae (desmidiáceas), Chlorophyceae (clorofíceas), 

Cyanophyceae (cianobactérias) e Dinophyceae (dinoflagelados). 

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

501 

Quadro 7.104: Riqueza (nº de táxons) do fitoplâncton nos pontos amostrados nas 1ª 
(outubro/2019) e 2ª (janeiro/2020) campanhas nos corpos d’água localizados no traçado do 
SPOT. 

RIQUEZA (Nº DE TÁXONS) 

PONTOS 

3 8 10 11 12 13 14 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Diatomáceas 6 2 12 8 11 11 13  12 6 13 2 13 8 

Desmidiáceas 1  2 3 1 1 1   1 2 1  2 

Clorofíceas 1  1 2   1 2  3 1 1 1 3 

Cianobactérias 5  3 2 4 2 1 1 2 4 2 4 2 2 

Dinoflagelados 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 

TOTAL 14 3 19 16 17 15 17 5 15 16 19 10 17 16 

 

Foram registrados 42 táxons ao todo, considerando os diferentes níveis de identificação (espécie, 

gênero, família, ordem) nos diferentes corpos d’água amostrados. Assim como nos demais estudos 

analisados, aqui também houve maior riqueza de diatomáceas (Quadro 7.105), seguida das 

cianobactérias e desmidiáceas em quase todos os corpos d’água amostrados (Figura 7.350), 

principalmente na 1ª campanha (outubro/2019). Porém, nos pontos 11 (rio da Onça) e 13 (rio Novo), 

nesta 1ª campanha as cianobactérias apresentaram equivalência na riqueza com as desmidiáceas. 

Ainda, chama atenção, também, a ausência de clorofíceas nos pontos 10 e 12, no rio Caxexa e canal 

das Flechas, respectivamente, demostrando baixa influência de água doce de origem continental e 

maior influência de água marinha. 

A maior riqueza de diatomáceas também ocorreu na segunda campanha, seguidas por 

cianobactérias e desmidiáceas, mas riqueza menor e mais homogênea que na 1ª campanha  

(Quadro 7.104, Figura 7.350). Aqui, novamente, nos pontos 11 (rio da Onça) e 13 (rio Novo) 

apresentaram uma estrutura na riqueza diferente dos demais pontos. As diatomáceas não foram 

encontradas na amostra do ponto 11 e no ponto 13 a maior riqueza foi apresentada pelas 

cianobactérias. 
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Quadro 7.105: Riqueza e densidade do fitoplâncton nos pontos amostrados nas campanhas de outubro/2019 e janeiro/2020 nos corpos d’água 
localizados no traçado do SPOT. 

TÁXONS 

PONTOS AMOSTRADOS (cel/mL) 

3 8 10 11 12 13 14 

out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 

FILO BACILLARIOPHYTA 605,1 19,3 5.369,8 17,8 4.915,5 116,0 9.944,9  2.288,0 14,0 6.636,1 20,1 926,6 83,1 

CLASSE BACILLARIOPHYCEAE 557,8 2,3 3.119,9 16,5 2.363,1 73,5 9.321,0  1.380,5 14,0 3.365,3 13,2 794,2 36,5 

Cocconeis sp. 18,9      37,8      28,4  

Encyonema sp.   302,5  680,6 0,9 151,3  66,2 0,8 37,8    

Eunotia sp.   775,5 1,3 18,9 4,7 945,3  47,3 1,1 56,7    

Gomphonema sp. 28,4  226,9 1,9 132,3 4,7 434,9  47,3 1,9 75,6  66,2 2,5 

Gyrosigma sp.   18,9          9,5  

Navicula sp. 66,2  1.021,0 3,8 567,2 15,1 2.514,6  312,0 1,1 359,2  160,7 5,0 

Nitzschia longissima (Brébisson) Ralfs       37,8  9,5  37,8  18,9  

Nitzschia lorenziana Grunow   75,6    718,5  226,9  151,3  47,3  

Nitzschia sp. 425,4 2,3 378,1 6,3 699,5 31,2 567,2  160,7 6,1 661,7 13,2 264,7 18,3 

Penada não identificada   189,1 1,3  8,5 2.023,0  189,1 3,0 1.701,6  18,9  

Pinnularia sp. 18,9  37,8 0,6 132,3 6,6 945,3  9,5  151,3  28,4 1,9 

Surirella sp.     18,9 0,9 113,4  208,0  75,6  75,6 2,5 

Synedra sp.      0,9        1,9 

Ulnaria sp.   94,5 1,3 113,4  831,9  104,0  56,7  75,6 4,4 

CLASSE COSCINODISCOPHYCEAE 47,3 17,0  1,3 453,8 21,7      6,9 9,5  

Coscinodiscus sp. 47,3              

Melosira sp.      21,7      6,9   

Paralia sp.  17,0  1,3           

Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve     453,8          
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TÁXONS 

PONTOS AMOSTRADOS (cel/mL) 

3 8 10 11 12 13 14 

out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 

Triceratium sp.             9,5  

CLASSE MEDIOPHYCEAE   2.249,9  2.098,6 20,8 623,9  907,5  3.270,8  122,9 46,6 

Cyclotella sp.   18,9        37,8    

Hemialus sp.     56,7          

Leptocylindrus sp.   2.231,0  2.041,9 20,8 623,9  907,5  3.233,0  122,9 46,6 

FILO CHAROPHYTA 9,5  75,6 8,8 18,9 0,9 37,8   0,4 113,4 1,3  5,0 

CLASSE ZYGNEMATOPHYCEAE 9,5  75,6 8,8 18,9 0,9 37,8   0,4 113,4 1,3  5,0 

Closterium sp. 9,5  56,7 2,5   37,8    75,6   0,6 

Cosmarium sp.    5,7 18,9 0,9     37,8 1,3  4,4 

Staurastrum sp.   18,9 0,6      0,4     

FILO CHLOROPHYTA 9,5  302,5 79,4   907,5 2,9  8,3 18,9 0,6 28,4 10,7 

CLASSE CHLOROPHYCEAE 9,5  302,5 79,4   907,5 2,9  8,3 18,9 0,6 28,4 10,7 

Coelastrum sp.          3,0    5,0 

Desmodesmus sp.   302,5 75,6   907,5 2,3  3,0    2,5 

Monoraphidium sp. 9,5   3,8    0,6  2,3 18,9 0,6 28,4 3,2 

FILO CYANOBACTERIA 9.510,1  3.119,6 22,1 4.291,9 197,6 378,1 54,5 7.988,1 143,8 17.885,7 76,3 4.452,5 109,7 

CLASSE CYANOPHYCEAE 9.510,1  3.119,6 22,1 4.291,9 197,6 378,1 54,5 7.988,1 143,8 17.885,7 76,3 4.452,5 109,7 

Aphanocapsa sp. 567,2           35,3   

Chroococcales   850,8 7,6 491,6     28,7  6,3   

Cianobactéria filamentosa não 
identificada 

510,5    245,8      8.772,7  3.214,1  

Dolichospermum sp. 1.739,4  113,4  3.062,9    7.903,0  9.113,0  1.238,4  

Merismopedia sp. 302,5         30,3     
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TÁXONS 

PONTOS AMOSTRADOS (cel/mL) 

3 8 10 11 12 13 14 

out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 

Nostocalles    14,5  69,0    30,3  14,5  18,9 

Oscillatoria sp.      128,6    54,5    90,8 

Oscillatoriales            20,2   

Pseudanabaena sp. 6.390,5  2.155,4  491,6  378,1 54,5 85,1      

FILO MIOZOA 104,0 14,7 321,4 14,5 18,9 1,9 226,9 61,8 113,4 0,8 132,3 46,7 18,9 6,9 

CLASSE DINOPHYCEAE 104,0 14,7 321,4 14,5 18,9 1,9 226,9 61,8 113,4 0,8 132,3 46,7 18,9 6,9 

Dinoflegelado não identificado          0,4     

Heterocapsa sp.            7,6   

Prorocentrum sp. 104,0  321,4 14,5 18,9 1,9 226,9  113,4  132,3  18,9  

Prorocentrum spp.  14,7      4,5  0,4  39,1  6,9 

Scrippsiella sp.        57,3       

DENSIDADE TOTAL (cel/mL) 10.238,2 34,0 9.188,9 142,6 9.245,2 316,4 11.495,2 119,2 10.389,5 167,3 24.786,4 145,0 5.426,0 215,0 
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Figura 7.350: Riqueza relativa (%) do fitoplâncton nos pontos amostrados nas campanhas de 
outubro/2019 e janeiro/2020 nos corpos d’água localizados no traçado do SPOT. 

 
 

Em relação à densidade (cel/mL), a maioria dos corpos d’água amostrados apresentaram densidades 

consideradas baixas (< 10.000 cel/L) para fitoplâncton, principalmente na 2ª campanha (janeiro/2010), 

quando os valores foram duas a três ordens de magnitude menores que os da 1ª campanha  

(Quadro 7.105, Figura 7.351). Esse decréscimo evidente no mês de janeiro, muito provavelmente, se 

deve às chuvas mais volumosas que ocorrem nesse mês, promovendo um efeito de diluição dos 

organismos. 
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Figura 7.351: Densidade (cel/mL) do fitoplâncton nos pontos amostrados nas campanhas de 
outubro/2019 e janeiro/2020 nos corpos d’água localizados no traçado do SPOT. 

 
 

Em outubro/2019, a maior densidade foi observada no ponto 13 (rio Novo), com um valor de 25.000 

cel/mL (Figura 7.351), bem maior que os demais pontos. Este ponto foi localizado no rio Novo, com 

águas eutrofizadas que favorecem o crescimento do fitoplâncton, especialmente das cianobactérias 

que dominaram a amostra. Por outro lado, no ponto 14 (rio Iguaçu) foi observada a menor densidade 

( 5.000 cel/mL), também dominada por cianobactérias. Nos pontos 8, 10 e 11 (rios Pensamento, 

Caxexa e da Onça, respectivamente) as diatomáceas alternaram a dominância com as 

cianobactérias. Ainda, é possível notar que a densidade apresentou uma tendência crescente dos 

pontos mais ao norte em direção aos pontos mais ao sul (Figura 7.352). Por outro lado, o ponto mais 

próximo do contato com o mar, o ponto 14 no canal das Flechas (5.426 cel/mL), apresentou a menor 

densidade de todos os pontos amostrados, demonstrando a influência marinha que, geralmente, 

apresenta um fitoplâncton menos abundantes que os ambientes de água doce. 
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Figura 7.352: Densidades relativas (%) do fitoplâncton nos pontos amostrados nas campanhas 
de outubro/2019 e janeiro/2020 nos corpos d’água localizados no traçado do SPOT. 

 
 

Em janeiro/2020, além de densidades muito menores que as obtidas em outubro/2019, foram também 

heterogêneas entre os corpos d’água, provavelmente, como um reflexo do clima que apresenta 

grandes volumes de chuvas associadas a ventos mais fortes, comparado com o período da  

1ª campanha (Figura 7.351). A maior densidade (316,4 cel/mL) foi observada no  

ponto 10 (rio Caxexa) e a menor (34,0 cel/mL) no ponto 3 (rio Pitangueiras). 

De qualquer forma, enquanto as diatomáceas foram responsáveis pelas maiores riquezas, as 

cianobactérias foram as mais abundantes, tanto em outubro/2019 como em janeiro/2020. 

Uma forma de entender a estrutura de uma comunidade é verificando as espécies, gêneros ou outro 

nível taxonômico mais representativos ou importantes em uma determinada comunidade. Então, para 
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identificar os táxons importantes foram utilizados os critérios de ocorrência (presença/ausência) e 

quantitativo (densidade relativa - %) (LOBO & LEIGHTON, 1986), definindo duas classificações, que 

estão apresentadas no Quadro 7.106.  

Quadro 7.106: Critérios de classificação de táxons importantes do fitoplâncton, de acordo com 
ocorrência (presença/ausência) e abundância (densidade relativa - %) nos pontos amostrados 
nas campanhas de outubro/2019 e janeiro/2020 nos corpos d’água localizados no traçado do 
SPOT. 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS ABUNDÂNCIA RELATIVA NA AMOSTRA 

1 ponto 14% Rara > 75% Dominante 

2 a 4 pontos 29 – 43% Presente 51 - 74% Abundante 

4 a 6 pontos 57 – 86% Frequente 11 - 50% Numeroso 

7 pontos 100 Constante < 10% Escasso 

 

Assim, os táxons considerados mais importantes ou representativos do fitoplâncton na AEL do SPOT 

são aqueles que apresentaram uma das seguintes condições abaixo: 

• Ocorrência: frequente ou constante, aqueles táxons que estiveram presentes em quatro (04) ou 

mais pontos, entre os sete (07) pontos amostrados em cada uma das campanhas (out/2019, 

jan/2020); 

• Quantitativo: abundante ou dominante, aqueles táxons que apresentaram densidade relativa  

51% na amostra, em pelo menos um (01) ponto entre os sete (07) pontos amostrados em cada 

uma das campanhas (out/2019, jan/2020). 

Dessa forma, o Quadro 7.107 apresenta os táxons fitoplanctônicos mais importantes nos sete (07) 

pontos amostrados nas campanhas de outubro/2019 e janeiro/2020, respectivamente, com base nos 

critérios descritos no Quadro 6, a seguir. 
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Quadro 7.107: Critérios de classificação de táxons importantes do fitoplâncton, de acordo com ocorrência (presença/ausência) e abundância 
(densidade relativa - %) nos pontos amostrados nas campanhas de out/2019 e jan/2020 nos corpos d’água localizados no traçado do SPOT. 

TÁXONS 

DENSIDADE RELATIVA NOS PONTOS AMOSTRADOS (%) 

3 8 10 11 12 13 14 

out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 

DIATOMÁCEAS 

PENATAS 

Encyonema sp.   3,29  7,36 0,28 1,32  0,64 0,48 0,15    

Eunotia sp.   8,44 0,91 0,20 1,49 8,22  0,46 0,66 0,23  0,00  

Gomphonema sp. 0,28  2,47 1,33 1,43 1,49 3,78  0,46 1,14 0,31  1,22 1,16 

Navicula sp. 0,65  11,11 2,66 6,14 4,77 21,88  3,00 0,66 1,45  2,96 2,32 

Nitzschia longíssima       0,33  0,09  0,15  0,35  

Nitzschia lorenziana   0,82    6,25  2,18  0,61  0,87  

Nitzschia sp. 4,16 6,76 4,11 4,42 7,57 9,86 4,93  1,55 3,65 2,67 9,10 4,88 8,50 

Penada não identificada   2,06 0,91  2,69 17,60  1,82 1,79 6,87  0,35  

Pinnularia sp. 0,18  0,41 0,42 1,43 2,09 8,22  0,09  0,61  0,52 0,88 

Surirella sp.     0,20 0,28 0,99  2,00  0,31  1,39 1,16 

Ulnaria sp.   1,03 0,91 1,23 0,00 7,24  1,00  0,23  1,39 2,04 

CÊNTRICAS 

Leptocylindrus sp.   24,28  22,09  5,43  8,73  13,04  2,26  

DESMIDIÁCEAS 

Closterium sp. 0,09  0,62 1,75   0,33    0,31   0,28 

Cosmarium sp.    4,00 0,20 0,28     0,15 0,90  2,04 

CLOROFÍCEAS 

Desmodesmus sp.   3,29 53,02   7,89 1,93  1,79    1,16 

Monoraphidium sp. 0,09   2,66    0,50  1,37 0,08 0,41 0,52 1,49 
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TÁXONS 

DENSIDADE RELATIVA NOS PONTOS AMOSTRADOS (%) 

3 8 10 11 12 13 14 

out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 

CIANOBACTÉRIAS 

Filamentosa não identificada 4,99    2,66      35,39  59,23  

Dolichospermum sp. 16,99  1,23  33,13    76,07  36,77  22,82  

Nostocalles    10,17  21,81    18,11  10,00  8,77 

Pseudanabaena sp. 62,42  23,46  5,32  3,29 45,72 0,82      

DINIFLAGELADOS 

Prorocentrum sp. 1,02  3,50  0,20  1,97  1,09  0,53  0,35  

Legenda: Ocorrência - Frequente, Constante. Quantitativo - Dominante Abundante      
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Assim, foram selecionados 21 táxons importantes de diatomáceas, desmidiáceas, cianobactérias e 

dinoflagelados, sendo 16 deles de ocorrência frequente e cinco (05) constantes, em pelo menos uma 

das campanhas. A maioria destes táxons (11) pertence ao grupo das diatomáceas penatas, seguidas 

de cianobactérias. Em relação ao critério quantitativo (abundância), somente quatro táxons foram 

importantes: clorofícea Desmodesmus sp.; as cianobactérias Dolichospermum sp., Pseudanabaena 

sp. e filamentosas não identificadas. 

De acordo com diversos autores (MORENO et al.,1996; MANN, 1999; SULLIVAN, 1999; 

MAGALHÃES, 2012) as diatomáceas podem representar o elemento principal da cadeia alimentar 

aquática, principalmente em ambientes costeiros e estuarinos, ricos em nutrientes. A presença 

frequente/constante, associada a uma alta riqueza, têm sido observados para diversos corpos 

hídricos com influência costeira (PINTO, 2002; PAIVA et al., 2006; MASUDA et al., 2011). Por outro 

lado, esse comportamento das diatomáceas nestes ambientes também pode representar uma 

instabilidade típica local, onde processos de advecção e turbulência tendem a manter a coluna d’água 

homogênea e enriquecida, além de retardar a sedimentação de todos os organismos do fitoplâncton 

(MARGALEF, 1978; LEGENDRE & RASSOULZADEGAN, 1995). 

b) Zooplâncton 

Estudos sobre o zooplâncton nos corpos d’água na AEL são praticamente inexistentes. Há umas 

poucas caracterizações realizadas para elaboração de estudos ambientais de processos de 

licenciamento ambiental. 

Neste contexto, o zooplâncton também foi amostrado e analisado nas campanhas realizadas em 

outubro/2019 e janeiro/2020 nos sete (07) pontos de coleta distribuídos ao longo da AEL do SPOT. 

Entretanto, a análise deste grupo ficou prejudicada, devido aos valores muitíssimos baixos em todos 

os pontos amostrados (< 1 ind/mL), possivelmente em virtude da qualidade da água ruim encontrada 

nos corpo hídricos avaliados. Além disso, a ausência de estudos pretéritos nos corpos d’água 

estudados também contribuem para o desconhecimento da estrutura da comunidade zooplanctônica 

na AEL do SPOT. 

Desta forma, somente uma análise da riqueza de táxons (presença/ausência) foi possível realizar 

com as amostras da campanha de outubro/2019, estando apresentada no Quadro 7.108. Ao todo 

foram registrados 11 táxons, sendo que todos os pontos analisados apresentaram baixa riqueza, 

variando de dois (02) táxons no ponto 3 (rio Pitangueiras) a oito (08) táxons no ponto 13 (rio Novo). 

Quadro 7.108: Riqueza do zooplâncton nos pontos amostrados na campanha de outubro/2019 
nos corpos d’água no traçado do SPOT. 

TÁXONS 
PONTOS 

3 8 10 11 12 13 14 

Filo Amoebozoa        

Classe Tubulinea        

Ordem Arcellinida        

Familia Centropyxidae        

Centropyxis acuelata    X  X  

Filo Rotifera        

Classe Eurotatoria        

Ordem Ploima        

Família Lepadellidae        

Lepadella sp.      X  
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TÁXONS 
PONTOS 

3 8 10 11 12 13 14 

Filo Arthropoda        

Classe Malacostraca        

Ordem Amphipoda        

Amphipoda não identificado X       

Classe Branchiopoda        

Subclasse Diplostraca        

Superordem Cladocera         

Cladocera não identificado  X    X  

Familia Daphniidae        

Daphniidae não identificado  X X     

Classe Maxillopoda        

Subclasse Copepoda        

Copepoda não identificado      X  

Ordem Cyclopoida        

Familia Corycaeidae        

Corycaeus sp.    X    

Familia Cyclopidade        

Paracyclops sp. X X  X  X  

Familia Oncaeidae         

Oncaea sp.       X  

Classe Insecta        

Subclasse Pterygota        

Ordem Diptera        

Larva de Díptero   X X  X  

Filo Chordata        

Classe Thaliacea        

Ordem Salpida        

Familia Salpidae        

Salpidae não identificado   X   X  

RIQUEZA (n) 2 3 3 4 0 8 0 

 

De qualquer forma, o registro desses 11 táxons permite algumas inferências. Mesmo baixa, a 

diferença na composição observada provavelmente é uma consequência dos diversos fatores 

ambientais como qualidade da água, disponibilidade de alimento e predação.  

A predominância de cladóceros e Copépodes s observada pode estar associado a densa cobertura 

vegetal dos rios amostradas, um vez que a alta densidade de plantas aquáticas proporciona o 

aparecimento de microcrustáceos de tamanho corporal maio, pois estes conseguem evitar a 

predação (Balayla et al., 2017). 
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A presença de Centropyxis acuelata (tecameba), Lepadella sp. (rotífero), de microcrustáceos límnicos 

(ordem Amphipoda, família Daphniidae – Branchiopoda, copépodes Cyclopoida) e larvas de insetos 

dípteros demonstram a característica de ambientes de água doce. 

c) Bentos 

A ordem Diptera (famílias Chironomidae e Chaoboridae) é frequentemente o grupo mais abundante 

em ambientes de água doce (ARMITAGE et al., 1995). Isto pode ser devido à sua grande plasticidade 

alimentar, pois dentre suas espécies, há representantes de vários grupos funcionais, como 

fragmentadores, coletores, raspadores e predadores. 

Assim como para o zooplâncton, há escassez de estudos sobre a comunidade bentônica realizados 

nos corpos d’água localizados no traçado do oleoduto.  

Considerando as duas campanhas de campo, foram encontrados 11 táxons, sendo: seis táxons de 

insetos, um de crustáceo, dois de anelídeos e três de moluscos (Quadro 7.109). Os pontos 3 e  

8 apresentaram o maior número de táxons (4 táxons por ponto) em outubro/2019, enquanto na 

campanha de janeiro/2020 o máximo por amostra foi de apenas 2 táxons. Ainda vale destacar a 

ausência de organismos nas amostras coletadas nos pontos 10, 11 e 13 (Quadro 7.109).  

Quadro 7.109: Riqueza (n) e densidade (ind/m2) do bentos (macroinvertebrados) nos pontos, 
amostrados nas campanhas de outubro/2019 e janeiro/2020 nos corpos d’água no traçado do 
SPOT. 

TÁXONS 

DENSIDADE (ind/m2) NOS PONTOS AMOSTRADOS 

3 8 12 14 

out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 

Filo Arthropoda         

Classe Insecta         

Ordem Coleoptera         

Família Gyrinidae       13  

Família Dytiscidae 6        

Ordem Diptera         

Família Chironomidae  6 6  13  32  

Famlília Syrphidae 57  13      

Ordem Tricoptera         

Família Philopotamidae     6    

Classe Crustacea         

Ordem Amphipoda         

Família Dogielinotidae 197  6      

Filo Annelida         

Classe Polychaeta         

Ordem Terebellida         

Hypania       44  

Classe Clitellata         

Ordem Oligochaeta    6    63 

Filo Mollusca         
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TÁXONS 

DENSIDADE (ind/m2) NOS PONTOS AMOSTRADOS 

3 8 12 14 

out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 out/19 jan/20 

Classe Gastropoda         

Família Planorbidae 6  19      

Família Viviparidae         

Campeloma      6   

Classe Bivalvia         

Ordem Veneroida         

Família Corbiculidae         

Corbicula      6   

DENSIDADE TOTAL (ind/m2) 1065 6 177 6 76 13 355 63 

RIQUEZA (n) 4 1 4 1 2 2 3 1 

 

Assim como observado no fitoplâncton, a campanha de outubro/2019 apresentou densidade (ind/m2) 

uma a duas ordens de grandeza acima das densidades observadas na campanha de janeiro/2020. 

Isto também é comum ocorrer em função das maiores chuvas que ocorrem neste mês, 

proporcionando um ambiente mais turbulento e instável para toda a biota aquática. 

No ponto 3 em outubro/2019 foi registrada a maior quantidade de organismos (1.065 ind/m2), sendo 

dominado por indivíduos da família Dogielinotidae (anfípodos), seguida pela família Syrphidae 

(insetos dípteros) (Quadro 7.109 e Figura 7.353). No ponto 14 também foi encontrada densidade 

relativamente alta (355 ind/m2), embora menos da metade do que foi registrado no ponto 3, sendo o 

táxon mais abundante o poliqueta Hypania, seguido das larvas de Chironomidae (díptero). Este 

poliqueta não foi encontrado em nenhuma das amostras na campanha de janeiro/2020. Os pontos 8 e 

12 apresentaram as menores densidade em outrubro/2019, mas também dominadas por insetos, 

principalmente quironomídeos. 

Já na campanha de janeiro/2020, a densidade variou de 6 ind/m2 (pontos 3 e 8) a 63 ind/m2 (ponto 

14). Estas densidades corresponderam a um mesmo táxons em cada um dos pontos: Chironomidae 

no ponto 3; Oligochaeta nos pontos 8 e 14. 
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Figura 7.353: Densidade relativa (%) do bentos nos pontos amostrados nas campanhas de 
outubro/2019 e janeiro/2020 nos corpos d’água localizados no traçado do SPOT. 

 
 

7.5.5.4 Ictiofauna 

Nos dias atuais são conhecidas aproximadamente 1,8 milhões de espécies de organismos vivos 

(COX & MOORE, 2000), das quais aproximadamente 55.000 são vertebrados e, dentre essas, 

aproximadamente 28.000 são peixes (NELSON, 2006). A grande riqueza de espécies de peixes 

reflete-se também na diversidade morfológica e ecológica do grupo. A maior parte dessa riqueza e 
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diversidade encontra-se em águas tropicais (LOWE-MCCONNELL, 1999), particularmente nas águas 

doces neotropicais, habitadas por 4.475 espécies de peixes (REIS et al., 2003). Na Região 

Neotropical, a América do Sul abriga a maior parte dessa diversidade nas bacias do Paraná e 

Amazônica (LANGEANI et al., 2007). 

7.5.5.5 Área de Estudo Regional (AER) 

A caracterização da AER ocorreu através do levantamento de dados secundários de espécies com 

potencial ocorrência para a área da RH-IX, que possui um característico sistema hídrico composto 

por rios, lagoas e uma intrincada rede de 1500 km de canais artificiais originalmente construídos para 

o saneamento e a drenagem das áreas brejosas e lagoas temporárias existentes na baixada dos 

Goytacazes, pelo extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). Grande parte 

dos dados levantados, foram estudos ambientais utilizados durante as fases de licenciamento do 

próprio complexo portuário Açu e suas unidades.  

No contexto deste item, serão avaliadas as características dos principais corpos de água inseridos na 

RH-IX, são eles: baixo Paraíba do Sul e rio Ururaí, Lagoas de Iquipari, Salgada, Feia, Tai, Açu e 

Grussaí. De um modo geral, tanto o baixo Paraíba do Sul quanto o rio Ururaí drenam áreas de 

grandes centros urbano-industriais, onde as atividades da monocultura de cana-de-açúcar e 

indústrias associadas se destacam (Teixeira et al., 2005).  

A fauna de peixes da bacia do rio Paraíba do Sul é relativamente bem conhecida, incluindo cerca de 

160 espécies de água doce e estuarinas (Bizerril, 2001 apud Ingenito & Buckup, 2007). Para o rio 

Paraíba do Sul, Bizerril (1999) relatou 130 espécies de peixes de água doce, incluindo o 

levantamento da ictiofauna de pequenos riachos, dos quais, vários componentes não chegam a 

ocorrer no canal principal. Diversos levantamentos da ictiofauna do rio Paraíba do sul têm sido 

realizados, quer seja nos distintos trechos do canal principal (superior, médio-superior, médio-inferior 

e inferior) e/ou em seus principais tributários. Araújo (1996) registrou 57 espécies de água doce entre 

os trechos médio-inferior e inferior. Em amostragens próximas ao complexo industrial de Volta 

Redonda, Araújo et al. (2001), Pinto et al. (2006) e Pinto et al. (2009) registraram cerca de 50 

espécies. 

O levantamento de dados secundários demonstrou que foram inventariadas 129 espécies de peixes 

que potencialmente ocorrem na região do empreendimento (Quadro 7.110). A família Characidae foi 

representada pelo maior número de espécies, seguida pelas famílias Heptapteridae e Cichlidae. 

Dentre as espécies compiladas, sete encontram-se na lista oficial de espécies ameaçadas em nível 

nacional (Portaria MMA nº 445/2014), enquanto que três estão ameaçadas em nível estadual  

(SEMA 1998). A espécie Delturus parahybae está “Criticamente em Perigo”, as espécies Brycon 

insignis, Steindachneridion parahybae, Genidens barbus e Pogonopoma parahybae estão na 

categoria “Em Perigo”, e as espécies Prochilodus vimboides, Cheirodon parahybae, Brycon opalinus 

e Pareiorhina rudolphi estão classificadas como “Vulneráveis”. As espécies inventariadas podem ser 

ordenadas em três grupos: espécies de água doce nativas, espécies marinhas e espécies dulcícolas 

introduzidas. Com relação ao endemismo, somente a espécie Trichomycterus caipora é endêmica do 

trecho Baixo Paraíba do Sul. Dessa forma, a ictiofauna dessa região parece exibir um baixo 

endemismo. 

No trabalho de Bizerril & Primo (2001) sobre a ictiofauna das lagoas costeiras do norte fluminense, os 

autores concluíram que a assembleia de peixes dessa região consiste em um somatório de grupos 

amplamente distribuídos no estado do Rio de Janeiro, sendo muitas das espécies compiladas 

presentes em praticamente todo o sudeste brasileiro. Foram compiladas 11 espécies introduzidas 

para toda a região, sendo que próximo ao traçado do empreendimento foi encontrado o registro 

apenas da “Tilápia” (Coptodon rendalli). Esta espécie é de origem africana e possui grande valor 

comercial, por isso normalmente sua introdução está associada à atividade de piscicultura. No 

trabalho de Teixeira et al. (2005) é colocado que a elevada riqueza do trecho inferior da Bacia do rio 

Paraíba do Sul também está relacionada com à sua proximidade da região estuarina, visto que várias 
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espécies marinhas eurihalinas ou estuarinas foram registradas. Na presente compilação, mais de 

30% dos registros foram de espécies de ambiente marinho, o que mostra a importância dessas 

espécies para a riqueza dessa região. 

Quadro 7.110: Lista de espécies da Ictio com potencial ocorrência para a região de interesse 
dos Estudos de Impacto Ambiental. 

TAXON NOME POPULAR AMEAÇA/ENDEMISMO 

ELOPIFORMES     

ELOPIDAE     

Elops saurus Ubarana   

OPHICHTHIDAE     

Myrophis punctatus      

CLUPEIFORMES     

ENGRAULIDAE     

Cetengraulis edentulus Manjuba boca-larga   

Anchovia clupeoides     

Anchoa januaria     

Anchoviella lepidentostole     

Lycengraulis grossidens     

CHARACIFORMES     

CURIMATIDAE     

Cyphocharax gilbert Saguiru/Sairu   

PROCHILODONTIDAE     

Prochilodus lineatus      

Prochilodus vimboides    VU(BR) 

ANOSTOMIDAE     

Hypomasticus mormyrops     

Leporinus conirostris     

Leporinus copelandii     

ANOSTOMIDAE     

Hypomasticus mormyrops     

Leporinus copelandii Piau-vermelho   

Leporinus thayeri Timburé-beiçudo   

ERYTHRINIDAE     

Hoplias lacerdae Trairão   

Hoplias malabaricus Traíra   

Hoplerythrinus unitaeniatus Jejú/Marombá   

SERRASALMIDAE     

Metynnis maculatus     

Piaractus mesopotamicus     
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TAXON NOME POPULAR AMEAÇA/ENDEMISMO 

CHARACIDAE     

Astyanax bimaculatus Lambari-rabo-amarelo   

Astyanax fasciatus Lambari-rabo-vermelho   

Astyanax intermedius Lambari   

Astyanax giton Lambari   

Astyanax scabripinnis Lambari   

Astyanax taeniatus Lambari   

Hyphessobrycon bifasciatus Piaba   

Oligosarcus argenteus Peixe-cachorro   

Oligosarcus hepsetus Bocarra   

TETRAGONOPTERINAE     

Probolodus heterostomus     

CHEIRODONTINAE     

Cheirodon parahybae   VU(RJ) 

PRISTELLINAE     

Deuterodon pedri     

Hyphessobrycon bifasciatus     

Hyphessobrycon eques     

Hyphessobrycon luetkenii     

Hyphessobrycon reticulatus     

STEVARDIINAE     

Mimagoniates microlepis     

BRYCONIDAE     

Brycon insignis   EN(BR) 

Brycon opalinus   VU(BR) 

SALMININAE     

Salminus brasiliensis     

CRENUCHIDAE     

Characidium timbuiensis Canivete   

Characidium interruptum Canivete   

CLUPEIFORMES     

CLUPEIDAE     

Platanichthys platana     

AUCHENIPTERIDAE     

Glanidium melanopterum     

AUCHENIPTERINAE     

Trachelyopterus striatulus     

PIMELODIDAE     
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TAXON NOME POPULAR AMEAÇA/ENDEMISMO 

Pimelodella lateristriga Mandizinho   

Pimelodus maculatus     

Steindachneridion parahybae   EN(RJ/BR) 

HEPTAPTERIDAE     

Pimelodella brasiliensis     

Pimelodella eigenmanni     

Pimelodella harttii     

Pimelodella lateristriga     

Pimelodella pectinifer     

Rhamdia quelen Jundiá   

Rhamdioglanistrans fasciatus     

PSEUDOPIMELODIDAE     

Microglanis parahybae     

CLARIIDAE     

Clarias gariepinus Bagre-africano   

ARIIDAE     

Sciadeichthys luniscutis Bagre-marinho   

Genidens barbus   EN(BR) 

Genidens genidens Bagre   

TRICHOMYCTERIDAE     

Trichomycterus caipora Cambeva   

Trichomycterus immaculatus     

Trichomycterus vermiculatus     

SILURIFORMES     

AUCHENIPTERIDAE     

Glanidium Melanopterum Babão   

Parauchenipterus striatulus Jauzinho/Cumbaca   

CALLICHTHYIDAE     

Callichthys callichthys     

Hoplosternum littorale Tamoatá   

Corydoras nattereri     

Scleromys taxprionotos     

Scleromys taxbarbatus     

LORICARIIDAE     

Delturus parahybae   CR(BR) 

Pogonopoma parahybae   EN(BR) 

Loricariichthys castaneus Cascudo-viola   

Rineloricaria nigricauda     
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TAXON NOME POPULAR AMEAÇA/ENDEMISMO 

Macrotocinclus affinis     

Pareiorhina rudolphi   VU(RJ) 

Hisonotus notatus     

Otothyris lophophanes     

Schizolecis guntheri     

Hypostomus luetkeni Cascudo   

Hypostomus sp Cascudo   

GYMNOTIFORMES     

STERNOPYGIDAE     

Eigenmania virescens Itui transparente   

Sternopygus macrurus     

GYMNOTIDAE     

Gymnotus carapo     

Gymnotus pantherinus     

HYPOPOMIDAE     

Brachyhypopomus janeiroensis     

ATHERINIFORMES     

ATHERINIDAE     

Xenomelaniris brasiliensis Peixe-rei   

CYPRINODONTIFORMES     

POECILIIDAE     

Phalloceros caudimaculatus     

Phalloptychus januarius     

Poecilia reticulata     

Poecilia vivípara Barrigudinho   

Xiphophorus hellerii     

ANABLEPIDAE     

Jenynsia lineata     

BELONIFORMES     

BELONIDAE     

Strongylura timucu     

SYNBRANCHIFORMES     

SYNBRANCHIDAE     

Synbranchus marmoratus     

PERCIFORMES     

CENTROPOMIDAE     

Centropomus parallelus Robalo   

Centropomus undecimalis     
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TAXON NOME POPULAR AMEAÇA/ENDEMISMO 

POMADASYIDAE     

Pomatomus saltatrix Anchova   

CARANGIDAE     

Caranx crysos Xerelete   

Caranx latus     

Selene spixii     

Trachinotus falcatus     

GERREIDAE     

Diapterus auratus     

Diapterus olisthostomus Carapeba   

Diapterus rhombeus     

Eucinostomus melanopterus Carapicu   

Eucinostomus argenteus     

Eucinostomus lefroyi     

Eugerres brasilianus     

HAEMULIDAE     

Conodon nobilis Roncador   

Orthopristis ruber     

SCIAENIDAE     

Menticirrhus americanus     

Micropogonias furnieri     

Pachyurus adspersus     

Plagioscion squamosissimus     

POLYNEMIDAE     

Polydactylus oligodon     

MUGILIFORMES     

MUGILIDAE     

Mugil curema Parati   

Mugil liza Tainha   

CICHLIDAE     

Crenicichla lacustris Jacundá   

Oreochromis niloticus Tilápia-do-Nilo   

Tilapia rendalli Tilápia   

Coptodon rendalli     

Australoheros muriae     

Australoheros facetum Acará-ferreiro   

Cichlasoma facetum Acará Camaleão   

Crenicichla lacustris     
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TAXON NOME POPULAR AMEAÇA/ENDEMISMO 

Geophagus brasiliensis Cará   

Awaous tajasica Peixe-flor   

Legenda: Categorias de ameaça: (RJ) = SEMA 1998, (BR) = MMA 2014; Critérios de ameaça: EN = Em Perigo; vulnerável 

(VU); criticamente em perigo (CR); Endemismo do baixo paraíba do sul. 

7.5.5.6 Área de Estudo Local - AEL e Faixa de Servidão 

A caracterização da AEL ocorreu através do levantamento in situ de dados primários utilizando-se 

técnicas específicas de amostragem. As campanhas foram realizadas entre os dias 14 e 23 de 

outubro de 2019 (estação seca) e entre 10 e 17 de janeiro de 2020 (estação chuvosa). Os dados das 

duas campanhas foram comparados a fim de verificar a possível variação sazonal das espécies de 

peixes na região. A metodologia aplicada foi a de trabalhos de esforço pontual, que visam conhecer a 

composição da fauna localmente, oferecendo as informações necessárias à definição de estratégias 

e elaboração de ações conservacionistas eficientes (Dixo & Verdade, 2006). 

Durante o levantamento de campo para a estação seca o clima mostrou-se predominantemente seco, 

ensolarado e com temperaturas elevadas. Por outro lado, durante a estação chuvosa, registramos 

tempo nublado com chuva forte e também chuva fraca durante mais da metade dos dias, embora os 

dados pluviométricos da estação estranhamente não apresentem esses valores. Durante os dez dias 

de campo, as médias de temperatura e umidade na estação chuvosa (Temp.=28,1C°; Umid.=77,4%) 

foram superiores em comparação com a estação seca (Temp.=25,4C°; Umid.=74,9%). Os dados 

climáticos referentes estão disponíveis no Quadro 7.111. 

Quadro 7.111: Dados climáticos referente aos dias de levantamento da fauna durante as duas 
campanhas do SPOT.  

DATA HORA TEMPERATURA (°C) UMIDADE (%) CHUVA (MM) 

Estação Seca     

14/10/2019 12 28.4 62 0.0 

15/10/2019 12 25.4 81 0.0 

16/10/2019 12 27.4 76 0.0 

17/10/2019 12 26.8 64 4.0 

18/10/2019 12 27 70 0.0 

19/10/2019 12 28 70 0.0 

20/10/2019 12 24 83 0.9 

21/10/2019 12 22.4 73 0.0 

22/10/2019 12 22.6 80 4.6 

23/10/2019 12 22.4 90 0.5 

Estação Chuvosa     

08/01/2020 12 28.6 78 0.0 

09/01/2020 12 28.1 78 0.0 

10/01/2020 12 28.3 75 0.0 

11/01/2020 12 29.0 64 0.0 

12/01/2020 12 31.0 70 0.0 

13/01/2020 12 28.4 84 0.0 

14/01/2020 12 25.4 82 0.0 
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DATA HORA TEMPERATURA (°C) UMIDADE (%) CHUVA (MM) 

15/01/2020 12 26.1 80 0.0 

16/01/2020 12 29.2 76 0.0 

17/01/2020 12 27.0 87 0.0 

Fonte: Os dados foram retirados da base de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), estação 83698 - Campos 
dos Goytacazes - RJ, disponível em www.inmet.gov.br. 

A Área de Estudo Local do SPOT caracteriza-se pela ocorrência de muitas áreas antropizadas (como 

plantações, pastagens e bairros residenciais), com algumas porções de vegetação mais conservadas 

pertencentes ao ambiente de restinga. Desta forma, os esforços de amostragem concentraram-se em 

pontos localizados neste ambiente, onde foram escolhidos 12 pontos de amostragem da ictiofauna 

(Quadro 7.112, Mapa 7.26). 

 

http://www.inmet.gov.br/
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Quadro 7.112: Características dos Pontos de Amostragem (PA) da ictiofauna na área do empreendimento. 

PONTO 

AMOSTRAL 

COORDENADAS UTM 

(FUSO24M–SIRGAS 2000) NOME DO CORPO 
HÍDRICO 

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

Leste (E) Norte (N) 

1 (Figura 7.354) 275.881 7.554.737 Rio Iguaçu 
Água transparente, fundo lodoso, presença de macrófitas e plantas aquáticas. 
Vegetação marginal: gramíneas. Largura: 2 m. Profundidade: 1,2 m. Corenteza: parada. 

2 (Figura 7.355) 275.948 7.555.486 Rio Novo Água turva. Macrófitas cobrindo quase todo o canal. Profundidade: 1.5 m. Largura: 10 m. 

3 (Figura 7.356) 275.576 7.560.298 Rio da Onça 
Água transparente, fundo lodoso. Largura: 12 m. Profundidade: 1 m. Vegetação 
marginal: campo. Presença de criação de gado. 

4 (Figura 7.357) 272.167 7.560.203 Canal da Flecha 
Água transparente, fundo lodoso, presença de macrófitas e plantas aquáticas. 
Vegetação marginal ausente Largura: 110 m. Profundidade: 2 m. Correnteza: parada. 

5 (Figura 7.358) 273.173 7.562.042 Rio Caxexa 
Canal completamente coberto por macrófitas. Vegetação marginal: campo. Largura: 14 
m. Profundidade: > 2m. Correnteza: parada. 

6 (Figura 7.359) 273.289 7.564.218 Córrego do Jenipapo 
Água turva. Profundidade maior que 2 metros. 15 m de largura. Macrófitas cobrindo 
maior parte do canal. 

7 (Figura 7.360) 273.074 7.565.756 Sem nome 
Poça 5m X 20m. Prof: 1,20 m. Água parada, transparente. Fundo de lodo com matéria 
em decomposição. 

8 (Figura 7.361) 272.929 7.566.749 Rio Pensamento 
Água parada. Profundidade: 1,70 m. Largura: 

Fundo lodoso com grande quantidade de matéria em decomposição. 

9 (Figura 7.362) 273.212 7.567.960 Sem nome 
Sem peixes. Água transparente, parada, morna. Profundidade: 1,2 m. Vegetação 
marginal: gramíneas. 

10 (Figura 7.363) 275.646 7.573.002 Rio Pitangueiras 
Canal completamente coberto por macrófitas. Vegetação marginal variando de regiões 
de campo e de mata ciliar. Profundidade: > 2 m. Correnteza: parada. 

11 (Figura 7.364) 279.253 7.576.905 Canal da Andreza 
Água turva, fundo lodoso, presença de macrófitas cobrindo maior parte do canal. 
Vegetação marginal: gramíneas. Largura: 20 m. Profundidade: > 2 m. Correnteza: 
parada. 

12 (Figura 7.365) 275.800 7.555.545 Rio do Quitingute Água turva. Macrófitas cobrindo quase todo o canal. Profundidade: 1.5 m. Largura: 10 m. 

Legenda: AEL - Área de Estudo Local; ADA – Área Diretamente.  
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Figura 7.354: Ambiente do P1. (24M – 
275.881E; 7.554.737N). 

Figura 7.355: Ambiente do P2. (24M - 
275.948E; 7.555.486N). 

  

  

Figura 7.356: Ambiente do P3. (24M - 
275.576E; 7.560.298N). 

Figura 7.357: Ambiente do P4. (24M - 
272.167E; 7.560.203N). 

 
 

  

Figura 7.358: Ambiente do P5. (24M - 
273.173E; 7.562.042N). 

Figura 7.359: Ambiente do P6. (24M - 
273.289E; 7.564.218N). 

  

  

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

526 

Figura 7.360: Ambiente do P7. (24M - 
273.074E; 7.565.756N). 

Figura 7.361: Ambiente do P8. (24M - 
272.929E; 7.566.749N). 

  

  

Figura 7.362: Ambiente do P9. (24M - 
273.212E; 7.567.960N). 

Figura 7.363: Ambiente do P10. (24M - 
275.646E; 7.573.002N). 

  

  

Figura 7.364: Ambiente do P11. (24M - 
279.253E; 7.576.905N). 

Figura 7.365: Ambiente do P12. (24M - 
275.800E; 7.555.545N). 
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Para as amostragens, foram utilizados os seguintes apetrechos: redes de espera de 10 m de 

comprimento, 1,5 m de altura e malha de 20; 30; 40; 50; mm entre nós opostos; rede de arrasto do 

tipo picaré, com 2 m de comprimento e 1,2 m de altura; peneira (60X40 cm); tarrafa (2 m de diâmetro, 

malha de 20 mm entre nós). As redes e tarrafas foram utilizados em locais profundos, por sua vez a 

peneira e picaré foram empregados nas regiões marginais, contemplando o maior número possível 

de microhabitats (Figuras 7.366 a 7.369). O esforço amostral foi de 320 h de redes de espera e 160h 

do uso das outras metodologias. 

Foram anotadas as características estruturais dos cursos d’água, tais como vegetação marginal, 

cobertura vegetal, velocidade da correnteza, largura, profundidade, grau de sombreamento e tipo de 

substrato. Os peixes coletados foram identificados e soltos no mesmo local. Os que necessitaram de 

confirmação taxonômica foram acondicionados em sacos plásticos, identificados quanto ao ponto de 

amostragem, anestesiados com cloridrato de benzocaína, fixados em formalina 10% durante 48 horas 

e posteriormente transferidos para álcool 70%. 

Após as amostragens, os peixes foram identificados ao nível de espécie e o material foi tombado na 

coleção ictiológica do Museu de Biologia Mello Leitão. A identificação dos espécimes teve como base 

Reis et al. (2003), além da literatura específica para peixes neotropicais (BRISTSKI, 1972; BUCKUP 

et al., 2007; Menezes et al., 2007; Vari et al., 2010). 

De modo a se avaliar o desempenho da amostragem realizada, foi confeccionada curvas de 

acumulação de espécies, de acordo com o grupo amostral estudado. A diversidade de espécies foi 

acessada por meio do cálculo do índice de Shannon-Weaner (H’) e a equitabilidade com o uso do 

índice de Pielou (J’). 

Figura 7.366: Uso do picaré. Figura 7.367: Uso da peneira. 
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Figura 7.368: Uso da Rede de espera. Figura 7.369: Uso da tarrafa. 

  

  

No total, foram capturados 1066 exemplares, classificados em cinco ordens, 12 famílias e  

25 espécies. Na primeira campanha foram coletados no total 750 exemplares pertencentes a cinco 

ordens, 11 famílias e 24 espécies, entre as quais quatro exóticas (Quadro 7.112). Nenhuma das 

espécies está ameaçada de extinção. Characidae e Cichlidae foram as famílias mais diversas, com 

seis espécies cada.  

Por outro lado, Poeciliidae foi a família mais abundante, representando 57.3% dos indivíduos 

coletados, seguida de Characidae (32.5%) e Cichlidae (3.7%). Poecilia vivipara foi a espécie mais 

abundante, representando 36.8% do total de indivíduos coletados, seguido por Hyphessobrycon 

bifasciatus (22.9 %) e Phalloceros harpagos (20.5%). Estas três espécies também foram as mais 

frequentes e ocorreram em 89% dos pontos. 

Na segunda campanha foram coletados 316 exemplares pertencentes a quatro ordens, oito famílias e 

16 espécies. A ordem Characiformes foi a mais diversa com oito espécies, seguida de Cichliformes e 

Siluriformes, ambas com três espécies. De maneira geral, os resultados de Abundância relativa 

(AR%) e de Frequência de Ocorrência (FO%) foram similares aos da primeira campanha. As famílias 

com maior número de espécimes coletados foram Poecilidae (46,8%), Characidae (37%) e Cichlidae 

(6%) (Figura 7.374). Poecilia vivipara, Hyphessobrycon bifasciatus e Phalloceros harpagos foram as 

espécies mais abundantes, com 32,9%, 28,5% e 13,9%, respectivamente. Estas também foram as 

espécies mais frequentes, sendo que as três ocorreram em 86% dos pontos amostrados  

(Quadro 7.113). Embora o número de espécies coletadas na segunda campanha tenha sido menor 

do que na primeira, a riqueza para cada ponto aumentou (Figura 7.375) e também foi registrado a 

família Heptapteriadae (Siluriformes), que não havia sido registrada na primeira campanha. 
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Figura 7.370: Abundância relativa de indivíduos coletados por cada família durante as 
duas campanhas (Seca - a, e Chuvosa - b). 
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Quadro 7.113: Lista de espécies da ictiofauna registradas durante o levantamento de dados primários na AID do SPOT. 

TAXON AMEAÇA END 
ABUNDÂNCIA PONTOS AMOSTRAIS 

SECA CHUVA P1 P2 P3 P4 P5* P6 P7 P8 P9 P10* P11 P12 

CHARACIFORMES                            

Anostomidae                            

Megaleporinus conirostris   1 0                     X  

Characidae                            

Astyanax lacustris   12 5 X     X    X         X  

Hyphessobrycon bifasciatus   172 90 X X X X   X X X       X 

Hyphessobrycon eques   39 4       X             X  

Hyphessobrycon luetkenii   5 0       X                

Hyphessobrycon reticulatus   11 17 X X   X                

Oligosarcus hepsetus   5 1 X                   X  

Curimatidae                            

Cyphocharax gilbert   1 4       X                

Erythrinidae                            

Hoplerythrinus unitaeniatus   3 2 X              X 

Hoplias malabaricus   12 11     X  X   X   X     

Serrasalmidae                            

Metynnis maculatus    1 0       X                

SILURIFORMES                            

Auchenipteridae                            

Trachelyopterus striatulus   3 2  X   X               X  

Callichthydae                            

Callichthys callichths   1 0            X 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

533 

TAXON AMEAÇA END 
ABUNDÂNCIA PONTOS AMOSTRAIS 

SECA CHUVA P1 P2 P3 P4 P5* P6 P7 P8 P9 P10* P11 P12 

Hoplosternun littorale   24 12 X   X     X         X X 

Clariidae                            

Clarias gariepinus   1 0                     X  

Heptapteridae                 

Rhamdia quelen   0 1    X         

CYPRINODONTIFORMES                            

Poeciliidae                            

Phalloceros harpagos   154 44 X X X     X X X     X X 

Poecilia vivipara   276 104 X X X X   X X X       X 

SYNBRANCHIFORMES                            

Synbranchidae                            

Synbranchus marmoratus   1 0 X                     

CICHLIFORMES                            

Cichlidae                            

Australoheros sp.   5 17 X    X X        X        

Cichlasoma sp.   1 1   X            X        

Crenicichla cf lacustris   1 0                     X  

Crenicichla sp2   1 0                     X  

Geophagus brasiliensis   15 1 X   X X   X            

Oreochromis niloticus   5 0           X           X 
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Os pontos mais diversos foram o P4 e P1, ambos com 12 espécies e maiores valores nos índices de 

diversidade de Shannon e Equitabilidade (Quadro 7.114). Além disso, P1 e P4 foram os pontos que 

apresentavam maior diversidade estrutural. O P4 é a calha principal do Canal das Flechas, que liga a 

Lagoa Feia com o mar. O canal apresenta em toda a sua extensão largura média de 100 a  

120 m, com ambientes lóticos e profundos (acima de 2 m) no centro do canal, enquanto que nas 

regiões marginais são ambientes lênticos e rasos (aprox. 1 m de profundidade), com formação de 

enseadas com vegetação marginal e aguapés. O ponto P1 é um trecho de um canal artificial com 

moderada quantidade de macrófitas onde há a entrada de um pequeno e estreito canal, com água 

limpa e vegetação marginal composta por gramíneas e pequenos arbustos. Os peixes maiores foram 

coletados no canal principal, enquanto os menores, nesse pequeno canal. Tal diversidade estrutural 

dos pontos P1 e P4 propicia diversos microhabitats aproveitados por espécies especializadas na 

ocupação de diferentes nichos. Por outro lado, o ponto P7 foi o menos diverso (Quadro 7.114), com 

apenas três espécies coletadas em ambas as campanhas. O ponto é uma poça com dimensões 

aproximadas de 5m X 15 m e profundidade máxima de 1,2 m. Em ambas as campanhas, não foram 

observadas conexões dessa poça com qualquer outro corpo hídrico próximo. 

No geral, os demais pontos amostrados foram ambientes lênticos com grande quantidade de 

macrófitas cobrindo a superfície da água e com vegetação marginal predominantemente composta 

por gramíneas e pequenos arbustos. Em ambientes como esses, espécies de pequeno tamanho  

(< 5 cm de comprimento total) como P. vivipara e P. harpagos, além de H. bifasciatus são comumente 

encontrados em grandes quantidades, onde costumam ocorrer nas porções marginais, próximos a 

superfície da água. Uma vez que quase todos os ambientes amostrados apresentavam 

características similares, essa provavelmente seja a causa de P. vivipara, P. harpagos e H. 

multifasciatus serem as espécies mais abundantes e frequentes.  

As outras espécies coletadas também são comuns em ambientes dulciaquícolas litorâneos. Entre as 

espécies nativas, é importante ressaltar a presença na região do Megaleporinus conirostris, 

popularmente conhecido como Piau, por ser uma espécie migratória comumente explorada na pesca 

de subsistência e comercial (Ramirez et al., 2017). Eventuais alterações ambientais podem 

comprometer seu ciclo reprodutivo e consequentemente afetar as comunidades de pescadores.  

Das 25 espécies amostradas, quatro são exóticas: Hyphessobrycon eques (tetra Mato Grosso), 

Metynnis maculatus (pacú-CD), Clarias gariepinus (bagre africano) e Oreochromis niloticus (tilápia). 

H. eques foi originalmente descrita para a bacia amazônica (Steidachner, 1882, p. 179) e 

provavelmente foi introduzido na região por atividades de aquariofilia. M. maculatus é herbívora e 

possui rápida capacidade de colonização e reprodução contínua (Gomes et al, 2012). Oreochromis 

niloticus é amplamente introduzida no Brasil por ser uma espécie explorada comercialmente. Das 

quatro espécies exóticas aqui reportadas, provavelmente C. gariepinus é a mais preocupante. A 

espécie é onívora, ingerindo desde detritos até outros peixes (Willoughby & Tweddle, D., 1978), o que 

a faz ser, ao mesmo tempo, competidora e predadora de espécies nativas. Além disso, tem a 

capacidade de respirar ar atmosférico e de se deslocar pelo solo seco para outros corpos hídricos. 

Segundo relatos de diferentes pescadores da região do presente estudo, o bagre africano começou a 

ser capturado por volta dos anos de 2009-2010 e hoje está amplamente distribuído pelos corpos 

d’água da região. Tal informação parece verídica, uma vez que nos levantamentos anteriores a  

2009 (Bizerril & Primo, 2001; Teixeira et al., 2005) não há registro do bagre africano para a Lagoa 

Feia e tampouco para o baixo Paraíba do Sul. 
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Figura 7.371: Espécies registradas por Pontos Amostrais durante as duas campanhas. 

 

 

Quadro 7.114: Valores de riqueza, abundância, índice de diversidade de Shannon e índice de 
equitabilidade de Pielou para os pontos amostrados com captura. 

 P1 P2 P3 P4 P6 P7 P8 P11 P12 

Shannon 1,9 0,9 1,3 2 1,4 0,7 1,3 1,6 1,4 

Equitabilidade 0,6 0,3 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 0,5 0,4 

Abundância 133 90 320 62 146 99 102 65 49 

Riqueza 12 5 8 12 8 3 6 10 7 

 

Embora os ambientes amostrados, principalmente os pontos 1 e 2, sejam próximos ao litoral, 

nenhuma espécie marinha ou típica de estuário foi coletada. A curva de acúmulo de espécies  

(Figura 7.372) considerando todas as amostras indicou que é possível inferir que novas espécies 

podem ser adicionadas à lista com um maior incremento do esforço amostral embora a área de 

estudo tenha sido bem amostrada e que as espécies registradas representam a ictiofauna dos 

sistemas hídricos avaliados. Alguns registros fotográficos sobre as espécies identificadas são 

apresentados na Figura 7.377 a 7.380. 
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Figura 7.372: Curva de acumulação de espécies da ictiofauna calculada para o traçado do 
Oleoduto (SPOT), durante os dias de amostragem nas campanhas seca e chuvosa. 
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Figura 7.373: Algumas espécies de peixes coletados durante a campanha da estação seca do 
SPOT. 
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Figura 7.374: Algumas das espécies de peixes coletados durante a campanha da estação seca 
do SPOT. 
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Figura 7.375: Espécies de peixes coletados durante a campanha da estação seca do SPOT. 
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Figura 7.376: Espécies de peixes coletados durante a campanha da estação seca do SPOT. 

 

 

7.5.5.7 Considerações Finais 

De um modo geral a Área de Estudo do Projeto SPOT é carente de estudos recentes que 

caracterizem alguns componentes da biota aquática. Assim, para a composição do diagnóstico das 

comunidades planctônica, bentônica e íctica foram realizados levantamentos de dados primários. 

Para a comunidade fitoplanctônica, os grupos mais frequentes foram: clorofíceas, diatomáceas e 

cianobactérias. Enquanto as diatomáceas foram responsáveis pelas maiores riquezas, as 

cianobactérias foram as mais abundantes, tanto em outubro/2019 como em janeiro/2020. Os valores 

observados para zooplancton foram muitíssimos baixos em todos os pontos amostrados (< 1 ind/mL), 

possivelmente em virtude da qualidade da água ruim encontrada nos corpo hídricos avaliados. Além 

disso, a ausência de estudos pretéritos nos corpos d’água estudados também contribuem para o 

desconhecimento da estrutura da comunidade zooplanctônica na AEL do SPOT. 
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Para a comunidade bentônica a ordem Diptera (famílias Chironomidae e Chaoboridae) é 

frequentemente o grupo mais abundante em ambientes de água doce (ARMITAGE et al., 1995). Isto 

pode ser devido à sua grande plasticidade alimentar, pois dentre suas espécies, há representantes de 

vários grupos funcionais, como fragmentadores, coletores, raspadores e predadores. Por fim, para a 

comunidade íctica, foram capturados 1066 exemplares, classificados em cinco ordens, 12 famílias e 

25 espécies, nenhuma das espécies ameaçadas de extinção. Entre as espécies nativas, é importante 

ressaltar a presença na região do Megaleporinus conirostris, popularmente conhecido como Piau, por 

ser uma espécie migratória comumente explorada na pesca de subsistência e comercial  

(Ramirez et al., 2017). Das 25 espécies amostradas, quatro são exóticas: Hyphessobrycon eques 

(tetra Mato Grosso), Metynnis maculatus (pacú-CD), Clarias gariepinus (bagre africano) e 

Oreochromis niloticus (tilápia). 

De maneira geral, a distribuição desses organismos foi influenciada pelas condições ambientais 

características dos canais diagnosticados somado à influência antrópica. Os grupos considerados 

tolerantes à contaminação, e, por isso, concebidos como indicadores de má qualidade ambiental, 

foram frequentemente registrados ao longo desse trecho estudado. 
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7.6 Meio Socioeconômico 

Este item apresenta o Diagnóstico do Meio Socioeconômico, objetivando atender a Instrução Técnica 

PRES/CEAM Nº 06/2019, emitido pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) para elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Projeto 

SPOT. 

A caracterização do meio socioeconômico tem como objetivo construir uma visão sistêmica sobre a 

interação do homem com o meio ambiente e seus desdobramentos em relação às condições e modos 

de vida da população na área do empreendimento e o seu contexto. Para essa finalidade, são 

apresentadas e analisadas as variáveis sociais e culturais que existem na Área de Estudo Regional 

(AER) e na Área de Estudo Local (AEL) do Projeto SPOT. Tal análise servirá como subsídio para a 

elaboração dos capítulos de análise integrada, avaliação de impactos, bem como para a proposição de 

medidas e programas ambientais do presente estudo. 

O diagnóstico do meio socioeconômico foi elaborado para: 

• Área de Estudo Regional (AER): foram considerados os limites políticos dos municípios por onde 

segue o traçado do duto: São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã. Esta delimitação 

se deve, principalmente, à relevância das estruturas municipais de serviços e gestão pública na área 

onde está prevista a instalação do oleoduto, além do recorte espacial que favorece a obtenção de 

dados necessários para o diagnóstico deste meio. 

• Área de Estudo Local (AEL): foram considerados os setores censitários definidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Censo Demográfico de 2010) interceptados pelo 

traçado do oleoduto (km 0 ao km 45,3), assim como os setores censitários que apresentam 

aglomerados urbanos próximos ao traçado proposto e pelas áreas a serem ocupadas pelo 

empreendimento e suas instalações ou componentes auxiliares nas fases de implantação e 

operação, como os canteiros de obras e a faixa de servidão definida em projeto. Esta definição se 

deve à presença de comunidades/localidades - distritos, povoados, vilas, e demais aglomerados 

populacionais nestes setores censitários que possuem estruturas urbanas passíveis de serem 

utilizadas pelos empreendimento. Ainda, é necessário considerar que estes aglomerados 

populacionais podem manter alguma relação com a mão-de-obra, ao contrário da população 

residente em áreas mais distantes do traçado. 

O presente diagnóstico priorizou as questões sociais, econômicas e culturais sob a perspectiva de 

subsidiar a identificação e a avaliação dos impactos nas fases de planejamento, construção e operação 

do empreendimento. Para tal, foram desenvolvidos estudos relativos à caracterização da Dinâmica 

Populacional e Organização Social; Situação Econômica; Infraestrutura; Uso e Ocupação do Solo; 

Comunidades Tradicionais e, Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural. Para cada tema, estão 

apresentados fatores socioambientais diferentes, de acordo com a área estudada e as indicações da 

Instrução Técnica.  

a) Aspectos Metodológicos 

A metodologia adotada para a elaboração do diagnóstico socioeconômico da AER e AEL seguiu as 

etapas indicadas a seguir. Observa-se que foram utilizadas ferramentas metodológicas específicas 

para o diagnóstico da AEL, a saber: 

• Pesquisa bibliográfica e documental e em sites oficiais (levantamento de dados secundários); 

• Consulta às ortofotos para o diagnóstico da AEL; 

• Consulta às imagens de satélite do Google Earth (Anos de 2015 e 2016) para o diagnóstico da AER 

e AEL; 
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• Observações e entrevistas semiestruturadas em campo sobre o modo de vida dos moradores na 

AEL (modelo do questionário apresentado no Anexo 7.11); 

• Entrevistas semiestruturadas institucionais (secretarias municipais, prefeituras e escolas 

municipais) nos municípios da era (modelos de questionários apresentados no Anexo 7.12); 

• Realização de Oficinas de Percepção Ambiental com os residentes das localidades interceptadas 

pelo traçado dos oleodutos; 

• Registro fotográfico e coordenadas geográficas obtidas com o uso do Global Positioning System 

(GPS) dos locais que foram visitados, com a localização das instituições de ensino, unidades de 

saúde/postos de saúde, áreas comerciais e de prestação de serviços, áreas de lazer, de patrimônio 

histórico e cultural, agricultura, pecuária e demais locais de relevante interesse, identificados ao 

longo da faixa de domínio dos oleodutos e dos aglomerados populacionais; 

• Análise e consolidação final dos dados primários e secundários obtidos para a elaboração do 

diagnóstico. 

Entre as principais fontes da pesquisa de levantamento de dados secundários, destacam-se aquelas 

produzidas, sistematizadas e disponibilizadas pelos órgãos governamentais, como o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Fundação 

Cultural Palmares (FCP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS), Fundação Centro 

Estadual de Estatística, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro  

(FUNDAÇÃO CEPERJ), Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE), dentre outros. As 

informações coletadas nessas fontes permitiram sua associação com as levantadas em campo. 

Na pesquisa documental, vale destacar o Estudo de Seleção de Alternativas do Projeto SPOT realizado 

em 2019. 

Em relação aos dados estatísticos disponibilizados para a AEL, utilizaram-se os setores censitários 

definidos pelo IBGE em 2010 que são interceptados pelos oleodutos do Projeto SPOT. No total foram 

identificados 18 setores censitários (Mapa 7.27 e Quadro 7.115), os quais estão localizados nos distritos 

de pipeiras, no município de São João da Barra; Mussurepe e Santo Amaro de Campos, ambos no 

município de Campos dos Goytacazes; e Quissamã, no município de Quissamã. 

No que diz respeito aos levantamentos exploratórios na AEL, estes foram realizados mediante 

observações em campo e entrevistas com os moradores das localidades realizadas em outubro de 

2019.  

Nos trabalhos de campo, realizou-se o método de caminhada transversal na AEL. A caminhada 

transversal consiste em percorrer uma determinada área, acompanhado de informantes locais e que 

conheçam bem a região. Nessa caminhada, observa-se o ambiente por onde se passa. Todo o percurso 

deve ser interpretado e registrado em caderno de campo. Deve-se estar atento à paisagem e indagando 

ao informante sobre questões pertinentes àquele local, como problemas ambientais, situações do 

passado, realidade presente, perspectivas, potencialidades e limitações (SOUZA, 2009). Para as 

entrevistas, foram adotadas as semiestruturadas. Segundo Marconi e Lakatos (2003), a entrevista é o 

encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante conversação de natureza informal. No entanto, entende-se que este tipo de 

entrevista também deve considerar certa informalidade, intercalando questões mais fechadas e 

direcionadas, com argumentações mais abertas. Para tal, foram escolhidas residências dispostas ao 

longo da diretriz do Projeto SPOT, em intervalos irregulares, e aquelas localizadas no eixo das ruas 

principais e dos aglomerados urbanos adjacentes à faixados oleodutos. Buscou-se que as entrevistas 

fossem realizadas de forma aleatória, embora esta atividade não tivesse como objetivo amostrar a 

população estudada, mas sim corroborar para com as informações apontadas nos estudos realizados 

anteriormente às atividades de campo e nos dados secundários disponibilizados.  
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Os questionários aplicados possuem temas pré-definidos de acordo com a sua relevância no contexto 

da implantação do empreendimento. Algumas questões-chaves foram apresentadas aos entrevistados 

durante a pesquisa em campo, que puderam ser aprofundadas de acordo com o perfil dos 

entrevistados, a fim de colher informações sobre sua realidade social. Assim, os entrevistados puderam 

enfatizar suas respostas com base em suas experiências e no conhecimento acumulado.  

Em adição, foram realizadas cinco Oficinas de Percepção Ambiental com os residentes das localidades 

interceptadas pelo traçado dos oleodutos visando elucidar questões referentes ao Projeto SPOT assim 

como identificar a percepção socioambiental dos residentes à respeito do empreendimento. O Mapa 

28 apresenta o local de realização das Oficinas de Percepção Ambiental. 

A seguir é apresentado o Quadro 7.115 com as informações dos setores censitários, com a área (ha) e o 

percentual (%) deles inseridos na faixa de servidão do Projeto SPOT e, portanto, considerados na AEL. 
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Quadro 7.115: Setores Censitários interceptados pela faixa de servidão do Projeto SPOT.  

SETOR 
CENSITÁRIO 

MUNICÍPIO MESOREGIÃO MICROREGIÃO DISTRITO TIPO 

AREA (HA) DO 
SETOR 

CENSITÁRIO 
DENTRO DA 

FAIXA DE 
SERVIDÃO 

(%) DO SETOR 
CENSITÁRIO 
DENTRO DA 

FAIXA DE 
SERVIDÃO 

33050003000 São João da Barra Norte Fluminense Campos dos Goytacazes Pipeiras Rural 15,90 17,89 

33050003000 São João da Barra Norte Fluminense Campos dos Goytacazes Pipeiras Rural 0,39 0,44 

33050003000 São João da Barra Norte Fluminense Campos dos Goytacazes Pipeiras Rural 0,07 0,08 

33050003000 São João da Barra Norte Fluminense Campos dos Goytacazes Pipeiras Rural 2,87 3,23 

33050003000 São João da Barra Norte Fluminense Campos dos Goytacazes Pipeiras Rural 5,27 5,93 

33050003000 São João da Barra Norte Fluminense Campos dos Goytacazes Pipeiras Rural 1,60 1,81 

33050003000 São João da Barra Norte Fluminense Campos dos Goytacazes Pipeiras Rural 3,81 4,29 

33010094000 
Campos dos 
Goytacazes 

Norte Fluminense Campos dos Goytacazes Mussurepe Urbano 5,37 6,04 

33010095000 
Campos dos 
Goytacazes 

Norte Fluminense Campos dos Goytacazes 
Santo Amaro de 

Campos 
Urbano 1,98 2,23 

33010095000 
Campos dos 
Goytacazes 

Norte Fluminense Campos dos Goytacazes 
Santo Amaro de 

Campos 
Rural 14,80 16,66 

33010095000 
Campos dos 
Goytacazes 

Norte Fluminense Campos dos Goytacazes 
Santo Amaro de 

Campos 
Rural 12,02 13,53 

33010095000 
Campos dos 
Goytacazes 

Norte Fluminense Campos dos Goytacazes 
Santo Amaro de 

Campos 
Rural 6,62 7,44 

33010095000 
Campos dos 
Goytacazes 

Norte Fluminense Campos dos Goytacazes 
Santo Amaro de 

Campos 
Rural 3,68 4,14 

33010095000 
Campos dos 
Goytacazes 

Norte Fluminense Campos dos Goytacazes 
Santo Amaro de 

Campos 
Rural 10,65 11,99 

33041510500 Quissamã Norte Fluminense Quissamã Quissamã Rural 3,83 4,32 

Fonte: IBGE - Setores Censitários, Censo Demográfico 2010. 
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Durante as entrevistas de campo realizadas nos setores censitários localizados na AEL do 

empreendimento, em outubro de 2019, foi solicitado aos entrevistados que identificassem as 

localidades nas quais estavam inseridos. Sendo assim, alguns nomes de lugares foram citados como 

sendo de referência para a população, a saber: 

• No município de São João da Barra: 

‒  Localidade de Água Preta / Distrito de Pipeiras; 

‒  Localidade de Sabonete / Distrito de Pipeiras; 

‒  Localidade de Cazumbá / Distrito de Pipeiras; 

‒  Localidade de Barra do Jacaré / Distrito de Pipeiras; 

‒  Localidade de Mato Escuro / Distrito de Pipeiras; 

‒  Localidade de Campo de Areia / Distrito de Pipeiras. 

• No município de Campos dos Goytacazes: 

‒  Localidade de Mussurepe / Distrito de Mussurepe; 

‒  Localidade de São Bento / Mussurepe; 

‒  Localidade de Ponto Coqueiro / Mussurepe; 

‒  Localidade de Baixa Grande / Distrito de Mussurepe 

‒  Localidade de Retiro / Distrito de Santo Amaro; 

‒  Localidade de São Martinho / Distrito de Santo Amaro; 

‒  Localidade de Caboio / Distrito de Santo Amaro; 

‒  Localidade de Correntezas / Distrito de Santo Amaro; 

‒  Localidade de Grama / Distrito de Santo Amaro; 

‒  Localidade de Olhos d’Água / Distrito de Santo Amaro. 

• No município de Quissamã: 

‒  Localidade de Barra do Furado / Distrito de Quissamã; 

‒  Localidade de São Miguel / Distrito de Quissamã. 

Ressalta-se que as localidades foram informadas pela população residente no momento da entrevista 

em campo, não sendo identificadas em fontes oficiais, uma vez que as mesmas não seguem limites 

político-administrativos definidos.  

O presente diagnóstico do meio socioeconômico está itemizado de modo a apresentar os seguintes 

temas solicitados na Instrução Técnica (IT) (Quadro 7.116). 
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Quadro 7.116: Itemização do Diagnóstico Socieconômico. 

ÁREA DE ESTUDO REGIONAL (AER) ÁREA DE ESTUDO LOCAL (AEL) 

Dinâmica Populacional e Organização Social Organização social e percepção ambiental 

Situação Econômica Situação Econômica (Estrutura Fundiária) 

Análise da Renda e da Pobreza Atividades Produtivas, Econômica e Renda 

Identificação do Sistema de Saúde e de Segurança 
Uso e Ocupação do Solo (Buffer de 250 m para cada 
lado da faixa de servidão dos Oleodutos 

Apontamento dos Vetores de Crescimento das Áreas 
de Expansão Urbana e dos Principais Usos do Solo 

Estudo das Localidades Interceptadas pelo 
Empreendimento 

 Informação sobre eventuais desapropriações 

 Comunidades Tradicionais 

 Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural 

 

De acordo com estes procedimentos metodológicos propostos, o Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

pretende abranger as relações entre os seres humanos e o ambiente, de forma a estabelecer uma 

análise que possibilite conhecer tendências e cenários para aferição de impactos sobre populações e 

seus meios de vida. 

7.6.1 Área de Estudo Regional (AER) do Meio Socioeconômico 

De modo a atender ao solicitado na Instrução Técnica (IT) PRES/CEAM No 06/2019, neste item serão 

apresentados os levantamentos e a análise dos aspectos do Meio Socioeconômico da Área de Estudo 

Regional (AER), conforme especificado abaixo: 

• Dinâmica Populacional e Organização Social; 

• Situação Econômica; 

• Análise da Renda e da Pobreza; 

• Identificação do Sistema de Saúde e de Segurança; 

• Apontamento dos Vetores de Crescimento das Áreas de Expansão Urbana e dos Principais Usos 

do Solo. 

7.6.1.1 Dinâmica Populacional e Organização Social 

Este item tem como objetivo apresentar as informações acerca da população da Área de Estudo 

Regional (AER) composta pelos municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e 

Quissamã, todos os três localizados no estado do Rio de Janeiro, por intermédio dos principais índices 

e medidas básicas em demografia. Para isso, serão utilizados medidas e indicadores demográficos que 

demonstram as evoluções no tempo e a interrelação dinâmica entre os aspectos populacionais. Os 

dados e análises sobre o tema específico para cada município estão estruturados da seguinte forma: 

• Processo de Ocupação Humana e Formação dos Municípios; 

• População Residente (Nº Absoluto e Relativo de Habitantes); 

• População Segundo Sexo e Faixa Etária; 

• Taxa de Crescimento Demográfico e Vegetativo da População Total, Urbana e Rural nas duas 

últimas décadas e projeções futuras; 

• Escolaridade, rede de ensino total e perfil de escolaridade. 
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a) Processo de Ocupação e Formação dos Municípios 

Abaixo serão apresentadas as informações sobre o histórico ocupacional dos municípios que compõem 

a AER. 

 São João da Barra 

A atual região de São João da Barra também pertencia à Capitania de São Tomé, antes denominada 

Barra de São João da Paraíba do Sul. Seu donatário, Pero de Góis da Silveira, iniciou o povoamento 

da região com a fundação da Vila da Rainha. A vila se localizava a poucos quilômetros acima da foz 

do rio Itabapoana, porém, após inúmeros ataques dos índios Goytacazes, a vila foi abandonada.1 

A história relata que em 1622 surgiu um aldeamento em São João da Barra pouco antes da divisão da 

Capitania de São Tomé. Um grupo de pescadores deixou a cidade de Cabo Frio e seguiu para o local, 

onde hoje está erguida a Igreja de Nossa Senhora da Penha, em Atafona. Por conta da abundância de 

pescado na região, o grupo decidiu se estabelecer no local e um povoado foi fundado pelo pescador 

Lourenço do Espírito Santo. Oito anos depois, uma tragédia obrigou os pescadores da região a se 

deslocarem para onde está localizada atualmente a Igreja Matriz de São João Batista. No ano de  

1630 foi fundado o povoado de São João da Barra da Paraíba do Sul. 

Assim como em Campos dos Goytacazes, o cultivo da cana-de-açúcar foi introduzido na região, 

entretanto, o aldeamento também não avançou devido aos ataques indígenas. A região foi efetivamente 

ocupada quando os bandeirantes se instalaram na capitania e a população se aglomerou em seu 

entorno e onde foi erguida a Igreja de São João da Barra. No ano de 1644, o núcleo urbano foi elevado 

à condição de freguesia, o que acarretou no aumento do fluxo de colonizadores, permitindo assim o 

desenvolvimento das lavouras canavieiras.  

No ano de 1676, o povoado foi elevado à categoria de vila, cuja economia estava voltada para a 

atividade pesqueira. Em 1753, o município foi anexado à Capitania do Espírito Santo, só retornando à 

Província Fluminense em 1832. A partir desse período, o transporte fluvial ganhou força devido ao 

escoamento da produção açucareira para Salvador, na Bahia. Eventos como a abertura de novas ruas, 

a evolução urbana da vila, o aumento populacional e a intensificação do comércio, com o objetivo de 

suprir as necessidades da Corte, tiveram como consequência a elevação da Vila de São João da Praia 

à categoria de cidade, nomeada de São João da Barra em 1850.2 

Foram inauguradas a Santa Casa de Misericórdia, a Usina de Barcelos, a Companhia de Navegação, 

a Companhia Agrícola, a Companhia de Cabotagem, a Sociedade Musical e Carnavalesca Lira de 

Ouro, a Banda Musical União dos Operários e a Sociedade Beneficente dos Artistas2. 

No início do século XIX, os problemas de assoreamento do rio Paraíba do Sul e a competição gerada 

pela abertura da navegação a navios estrangeiros forçaram a venda da Companhia de Navegação. 

Somente no final dos anos de 1970, o município voltou a progredir com a descoberta de petróleo na 

plataforma continental (Bacia de Campos), responsável pelo pagamento de royalties ao município. 

Houve ainda uma expectativa de desenvolvimento da região diante da construção e das atividades do  

Complexo  Industrial e Portuário do Açu (CLIPA).  

 Campos dos Goytacazes 

A história do município se inicia em meados do século XVI com a doação da Capitania de São Tomé, 

feita por Dom João II a Pero Góis da Silveira, a qual, posteriormente, passou a se chamar Paraíba do 

 
1Fonte: Guarda Civil Municipal. História do município de São João da Barra. Disponível em:  
http://associacaogcmsjb.blogspot.com.br/p/historia-do-municipio-de-sao-joao-da.html?_sm_au_=iFVtT3q7N5tJNN3H. Acessado 
em 06 de agosto de 2019. 
2 Fonte: Prefeitura Municipal de São João da Barra. Histórico. 2019. Disponível em:  http://www.sjb.rj.gov.br/historico. Acessado 
em 06 de agosto de 2019. 

 

http://associacaogcmsjb.blogspot.com.br/p/historia-do-municipio-de-sao-joao-da.html?_sm_au_=iFVtT3q7N5tJNN3H
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Sul. Com a chegada dos portugueses, iniciou-se uma luta contra os grupos indígenas da etnia 

Goitacazes, mas não foi desenvolvido um processo de ocupação na região.3 

Em 1627, a Capitania de São Tomé, por ordem da Coroa, foi dividida em glebas e doadas a sete 

capitães portugueses, alguns eram donos de engenho na região da Guanabara, ao qual dá-se início a 

uma ocupação efetiva. No ano de 1650, foi instalado o primeiro engenho em solo campista. Em 1677, 

o Visconde d’Asseca fundou a vila de São Salvador dos Campos dos Goytacazes, expandindo a 

pecuária. No ano de 1750, quase um século depois, houve a queda dos Assecas e a partir daí se iniciou 

a expansão do cultivo da cana-de-açúcar. Somente em 28 de março de 1835, Campos dos Goytacazes 

foi fundado como município.4 

Com a introdução do primeiro engenho a vapor na região, em 1830, houve grande transformação no 

processo de produção do açúcar. O aparecimento da ferrovia, em 1837, com a inauguração do trecho 

Campos-Goytacazes e posteriormente em direção ao trecho Norte-Sul, facilitou a circulação, 

transformando o município em centro ferroviário da região. O cultivo da cana-de-açúcar - hoje um dos 

principais produtos da região – teve início, provavelmente, no final do século XVII. No século XVIII, os 

engenhos da área se especializaram na produção de aguardente.5 

O desenvolvimento econômico do município está relacionado com a indústria canavieira e toma 

diferentes direções a partir do surgimento de pequenas atividades econômicas, como cerâmica, e a 

partir da ampliação do setor de comércio e serviços, o qual contribuiu para o desenvolvimento da 

atividade petrolífera na plataforma continental na Bacia de Campos. Atualmente, a cidade possui uma 

rede de serviços completa e se transformou em polo universitário para as regiões Norte e Noroeste do 

estado do Rio de Janeiro, após a instalação da Universidade Estadual Fluminense (UENF), entre outras 

universidades e faculdades com os mais variados cursos. 

 Quissamã 

O início da história do município de Quissamã data de nove de agosto de 1627 quando as terras 

compreendidas entre o Rio Macaé e o Cabo de São Tomé, onde as terras de Quissamã estavam 

incluídas, foram doadas por sesmarias aos "Sete Capitães" (Miguel Aires Maldonado, Gonçalo Correa, 

Duarte Correa, Manoel Correa, Antônio Pinto, João de Castilho, Miguel Riscado), por Martim de Sá, em 

pagamento por serviços prestados à Coroa Portuguesa6. 

De acordo com relatos apresentados em O “Roteiro dos Sete Capitães”, escrito por Miguel Aires 

Maldonado, o nome Quissamã foi dado à região pelos Sete Capitães durante sua viagem de exploração 

em 1832. Ao chegarem à Aldeia Nova foram recepcionados por um grupo de índios Goitacazes e um 

homem negro que vivia entre eles. Ao indagarem quem era este homem, como ele foi parar na região 

e se havia nascido ali, foi respondido que ele era forro e natural da Nação Quissamã na África.  

Ressalta-se que Quissamã é uma palavra de origem Angolana e é uma cidade que fica a 80 km de 

Luanda na foz do Rio Kwanza6. 

Em relatos também consta que o brigadeiro José Caetano foi fundador da Vila e construtor da Matriz. 

Com a instalação definitiva do capitão Manuel Carneiro da Silva em Mato de Pipa, iniciou-se, a seu 

redor, a expansão de Vila de Quissamã6. 

A ocupação efetiva da região começou com o estabelecimento de fazendas de criação de gado bovino 

em caráter seminômade, com a utilização de mão-de-obra indígena. A carne do gado abatido era 

salgada e vendida no Rio de Janeiro. Miguel Aires Maldonado, o líder dos sete capitães, ergueu currais 

 
3 Fonte: UFF - Histórico. Disponível em: http://www.coseac.uff.br/cidades/campos_antiga.htm. Acessado em 06 de agosto de 
2019. 
4 Fonte: UFF - Histórico. Disponível em: http://www.coseac.uff.br/cidades/campos_antiga.htm. Acessado em 06 de agosto de 
2019. 
5Fonte: Câmara Municipal de Vereadores de Campos dos Goytacazes. Disponível em: 
http://www.camaracampos.rj.gov.br/campos/historia-da-cidade. Acessado em 06 de agosto de 2019. 
6 Fonte: Prefeitura Municipal de Quissamã. 2017. Disponível em: https://quissama.rj.gov.br/site/pagina/historico/24/2. Acessado 
em 06 de agosto de 2019. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_Capit%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Aires_Maldonado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Aires_Maldonado
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e começou a criar gado no sudeste da Lagoa Feia na região próxima da atual praia de Barra do Furado. 

Suas terras foram herdadas pelo capitão José de Barcellos Machado que, em 1688, abriu na área um 

canal artificial ligando a Lagoa Feia ao mar, conhecido popularmente como Canal das Flechas 

(MARIANI, 1987, p. 30).7 

A Freguesia com a denominação de Quissamã foi criada por alvará no dia 12 de janeiro de 1755, 

subordinado ao município de Macaé7. 

A introdução da cultura da cana-de-açúcar na região de Campos dos Goytacazes ocorria desde 1650, 

com franca expansão por volta de 17787. 

Em 1798 há uma grande crise mundial de açúcar devido à revolta dos escravos do Haiti. Aproveitando 

a alta dos preços, o capitão Manuel Carneiro da Silva, dono da fazenda Mato de Pipa, ergueu nas 

imediações da futura fazenda Machadinha, cujas terras também lhe pertenciam, o primeiro engenho 

da região de Quissamã7. 

Embora tenha começado com a criação de gado de corte, e haja registros de plantações de algodão, 

café e anil, o município atingiu seu apogeu econômico com a monocultura açucareira durante o século 

XIX. A monocultura açucareira tinha maior necessidade de mão-de-obra para as plantações e a região 

tornou-se uma grande compradora de escravos provenientes de outras regiões do Brasil ou da África7. 

A região precisava de novos caminhos para escoar a produção de açúcar, de modo que o governo 

provincial, com o estímulo e direção do primeiro barão e visconde de Araruama, construiu o canal 

Campos-Macaé cujo trajeto passa pelo centro de Quissamã7. 

Com a descoberta do petróleo na Bacia de Campos, a população organizou-se para lutar pela 

emancipação. Foi realizado um plebiscito em 12 de junho de 1988 e o resultado foi amplamente 

favorável à emancipação7. 

A lei estadual oficializando a criação do município foi sancionada pelo então governador do estado do 

Rio de Janeiro, Moreira Franco, no dia 4 de janeiro de 19897. 

✓ População Residente (Nº Absoluto e Relativo de Habitantes) 

O número absoluto da população residente nos três municípios, tendo como base o Censo Demográfico 

do IBGE para o ano de 2010, soma 516.720 habitantes. Em relação à distribuição da população, o 

município de Campos dos Goytacazes detém 90% do total do contingente populacional residente na 

AER, o que correspondente a 463.731 habitantes, enquanto São João da Barra representa 6%, o 

equivalente a um total de 32.747 habitantes, seguido por Quissamã que representa os 4% restantes, o 

equivalente a um total de 20.242. 

A Figura 7.377 apresenta a distribuição do contingente populacional nos municípios integrantes da Área 

de Influência Indireta (AER). 

 
7 MARIANI, Alayde Wanderley. Quissamã, história e sociedade. In: MARCHIORI, Maria Amélia Prado (org.). Quissamã. Rio de 
Janeiro: SPHAN, Fundação Nacional Pró Memória, 6ª. Diretoria Regional, 1987. 
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Figura 7.377: Distribuição da população nos municípios da AER (2010). 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

Especificamente para o número relativo de habitantes, ou seja, a densidade demográfica ou 

populacional é estabelecida a partir da relação entre o número de habitantes e a área do território, 

sendo expressa neste estudo em habitantes por quilômetro quadrado (hab/Km2). 

De acordo com o IBGE Cidades, em 2018 o estado do Rio de Janeiro possuía 365,23 hab/Km2, sendo 

que a distribuição da população no território estadual não ocorre de forma homogênea, havendo maior 

concentração populacional na Região Metropolitana.  

O município de Campos dos Goytacazes apresenta densidade demográfica de 115,16 hab/Km2, sendo 

superior àquelas verificadas para o município de São João da Barra (71,96 hab/Km2), Quissamã  

(28,40 hab/Km2) e para a mesorregião Norte Fluminense (87,17 hab/Km2)8. Em São João da Barra as 

maiores concentrações populacionais estão localizadas nos distritos de Atafona, Grussaí e Barra do 

Açu. Vale destacar que essas localidades não estão inseridas na Área de Estudo Local (AEL). Em 

Campos dos Goytacazes, as maiores concentrações populacionais estão localizadas nos distritos sede 

de Campos dos Goytacazes (sede), de Travessão, São Sebastião de Campos, Saturnino Braga e 

Tocos. Assim, como para São João da Barra, essas localidades não compõem a AEL. Por fim, em 

Quissamã, as maiores concentrações estão na área urbana do único distrito-sede do município. 

O Quadro 7.117, apresenta a densidade demográfica do estado do Rio de Janeiro, da mesorregião 

Norte Fluminense e dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra. 

  

 
8 Dados do Censo Demográfico 2010. 
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Quadro 7.117: Densidade demográfica nas diferentes esferas. 

ESFERA ADMINISTRATIVA POPULAÇÃO (2010) ÁREA (Km2) (2010) 
DENSIDADADE 
DEMOGRÁFICA 

(hab/Km2) 

Rio de Janeiro (estado) 15.989.929 43.781,566 365,23 

Norte Fluminense 849.515 9.745,486 87,17 

São João da Barra 32.747 455,044 71,96 

Campos dos Goytacazes 463.731 4.026,696 115,16 

Quissamã 20.242 712,90 28,40 

Fonte: IBGE Cidades e IBGE Estados, 2010. 

✓ População Segundo Sexo e Faixa Etária 

A composição da população por idade e sexo, apesar de ser incluída entre os aspectos estáticos da 

população, na realidade é reflexo da história da dinâmica populacional, desde um passado 

relativamente longínquo (CARVALHO et al,1998).  

É possível ilustrar essa estrutura populacional por meio de uma pirâmide etária: a base representará a 

população jovem; a parte intermediária, os adultos; e o topo, os idosos. O eixo horizontal representa o 

número absoluto ou a proporção da população, enquanto o eixo vertical representa os grupos etários 

(CARVALHO et al, 1998). 

Esta pirâmide possibilita, ainda, a análise da parcela de contribuição de cada sexo na composição total 

da população, sendo reflexo direto das taxas de fecundidade, mortalidade e expectativa de vida dos 

habitantes de uma dada região. As pirâmides etárias dos três municípios da AER, em 1991, 

apresentam-se como as típicas de países subdesenvolvidos, com uma base larga e o topo estreito, fato 

este que é atribuído às localidades que possuem taxa de natalidade elevada.  

A partir de 2000, o Brasil, em termos gerais, apresenta alterações nas estruturas das pirâmides etárias, 

apresentando-se como as típicas de países em desenvolvimento. Com efeito, as bases são mais 

estreitas (faixa infantil - 0 a 9 anos de idade), a população economicamente ativa (10 a 65 anos de 

idade) vai ficando mais desenvolvida e o topo apresenta-se mais largo (população idosa - acima de  

65 anos de idade). No entanto, para São João da Barra todas as faixas etárias tiveram uma diminuição 

populacional significativa devido ao fato do município ter sido desmembrado em 1995, dando origem 

ao município de São Francisco de Itabapoana. No caso de Campo dos Goytacazes, a pirâmide etária 

seguiu à tendência do restante do país com uma diminuição na faixa etária infantil (0 a 9 anos de idade) 

e aumento nas faixas etárias a partir dos 10 anos de idade. Para o município de Quissamã, todas as 

faixas etárias apresentaram um aumento populacional. O perfil do crescimento populacional da maioria 

dos municípios integrantes da AER pode ser explicado pelo processo de crescimento econômico dos 

municípios da região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, o que acarreta maior acesso à 

informação e a um planejamento familiar mais eficaz, com o uso de métodos contraceptivos. 

De acordo com Censo Demográfico do IBGE, em 2010, há uma pequena predominância do sexo 

feminino nos municípios integrantes da AER. Para o município de Campos dos Goytacazes 51,86% da 

população residente é feminina, enquanto 48,14% é do sexo masculino, apresentando uma diferença 

de 3,71%. Já em São João da Barra a diferença entre os sexos é ainda menor, sendo de apenas 0,88%, 

com a população residente feminina apresentando 50,44% do total e a masculina 49,56. Por fim, 

Quissamã é composto por uma população residente feminina representando 50,4% do total e a 

masculina 49,6%, com uma diferença de 0,80% entre a população residente de mulheres e homens. 

As pirâmides etárias dos municípios referentes aos estudos demográficos para os anos de 1991,  

2000 e 2010 estão apresentadas nas Figuras 7.378, 7.379 e 7.380. 
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Figura 7.378: Pirâmide etária do município de Campos dos Goytacazes. 

 
1991 2000 2010 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010. 

Figura 7.379: Pirâmide etária do município de São João da Barra. 

 
1991 2000 2010 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010. 
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Figura 7.380: Pirâmide etária do município de Quissamã. 

 
1991 2000 2010 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010. 
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✓ Taxa de Crescimento Demográfico e Vegetativo da População Total, Urbana e Rural nas duas 

últimas décadas e projeções futuras 

A evolução da população pode ser estudada a partir dos tipos de ocupação: urbana e rural, por sexo, 

faixa etária e aspectos migratórios. 

O estado do Rio de Janeiro totalizou, segundo o Censo Demográfico 2010, 15.989.929 de habitantes, 

verificando-se um acréscimo populacional comparado aos anos anteriores nos quais foram realizados 

Censos (1991 e 2000). A Região Norte Fluminense, que apresentou em 2010 um total de  

849.515 habitantes, acompanhou o aumento populacional verificado no Estado. 

O Quadro 7.118 mostra os movimentos populacionais nas diferentes esferas: estadual, regional e 

municipal.  

Quadro 7.118: Quantitativo populacional nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

ESFERA ADMINISTRATIVA 1991 2000 2010 

Estado do Rio de Janeiro 12.807.706 14.392.106 15.989.929 

Região Norte Fluminense 611.576 698.783 849.515 

São João da Barra 59.561 27.682 32.747 

Campos dos Goytacazes 389.109 406.989 463.731 

Quissamã 10.467 13.674 20.242 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010. 

A partir de resultados provenientes de cálculos relativos à evolução futura de uma população,  

partindo-se, usualmente, de certos pressupostos com respeito ao curso que seguirá a fecundidade, a 

mortalidade e as migrações (IBGE, 2004) é possível realizar estimativas populacionais para os 

municípios. 

Em adição, é possível estabelecer uma análise da evolução populacional nos municípios com os dados 

referentes aos anos de 1991 a 2010, a partir de estimativa populacional. A Figura 7.385 retrata 

graficamente as taxas de crescimento da população ao longo dos anos. 

Observa-se uma variabilidade considerada baixa se compararmos as taxas de crescimento 

populacional das instâncias estadual e regional. Os municípios apresentam taxas distintas, sendo 

possível observar que houve uma grande redução da população para o município de São João da 

Barra, que teve parte de seu território desmembrado no ano de 1995, originando o município de São 

Francisco de Itabapoana. Por isso, o município apresentou taxa de crescimento populacional negativo 

no período de 1991 a 2000, com -8,16%. Para os municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã 

as taxas de crescimento populacional foram, respectivamente, 0,50% e 3,01%. 

Para o período de 2000 a 2010, o cenário se inverte no que diz respeito ao crescimento populacional. 

As taxas dos municípios de São João da Barra (1,69%), Campos dos Goytacazes (1,31%) e Quissamã 

(4%) apresentam-se superiores às taxas do estado do Rio de Janeiro (1,06%). Ressalta-se que o 

dinamismo na economia e no desenvolvimento da região e dos municípios abordados está diretamente 

relacionado às atividades voltadas ao petróleo, sendo também o grande responsável por esse aumento 

na população. 

Em relação ao período de 2010 a 2018, as taxas dos municípios de São João da Barra (1,99%), 

Campos dos Goytacazes (1,66%) e Quissamã (3,68%) permanecem superiores às taxas do estado do 

Rio de Janeiro (1,42%). 

Abaixo, a Figura 7.381 apresenta a evolução das taxas de crescimento da população nos municípios 

com os dados referentes aos anos de 1991 a 2018. 
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Figura 7.381: Taxa de crescimento da população. 

 
Fontes: IBGE - Séries Estatísticas e CEPERJ. 

Para análise da distribuição da população urbana e rural foram utilizados dados disponibilizados pelo 

IBGE no Censo Demográfico. A Figura 7.382 ilustra o percentual da população urbana e rural nos 

municípios estudados nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

Segundo o IBGE, são consideradas áreas urbanas as sedes municipais (denominadas cidades), as 

sedes de distritos (denominadas vilas) e as áreas urbanas isoladas. As áreas rurais são aquelas que 

estão fora destes perímetros urbanos citados anteriormente. Os limites das cidades, vilas e áreas 

urbanas isoladas são determinados por leis municipais. Para Eduardo Paulo Girardi (2008), a definição 

oficial brasileira de rural e urbano é baseada na lei e desconsidera a mensuração de características, 

como o tamanho populacional, ocupação, renda ou pressão antrópica. 
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Figura 7.382: População urbana e rural dos municípios de Campos dos Goytacazes e São 
João da Barra nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010. 

O Mapa 7.29 apresenta as áreas urbanizadas existentes na Área de Estudo Regional (AER), onde a 

população está distribuída. Ressalta-se que para as áreas urbanizadas foram consideradas as cidades 

e as localidades. 
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✓ Porcentagem de analfabetos e escolaridade por anos de estudo 

A taxa de alfabetização é expressa a partir do percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade que 

sabem ler e escrever, considerando a população total da mesma faixa etária9. Segundo o Censo 2010, 

o município de Campos dos Goytacazes apresenta a maior taxa de alfabetização entre os municípios 

da AER, apresentando uma taxa de 93,5%, percentual esse, superior ao verificado para a Região Norte 

Fluminense como um todo, com 93,1% (Quadro 7.119). A menor taxa de alfabetização pode ser 

visualizada em São João da Barra, com 90,8%. De acordo com a entrevista realizada na Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, os maiores problemas na educação do município são a falta de 

acompanhamento dos pais em relação ao desempenho escolar dos filhos; os estudantes periódicos 

decorrentes do processo de imigração dos trabalhadores contratados nos picos das obras no Complexo  

Industrial e Portuário do Açu (CLIPA); e a falta de recurso para infraestrutura das escolas cuja demanda 

aumentou devido à atuação do Complexo Industrial e Portuário do Açu (CLIPA). Todos esses fatores 

podem contribuir para o resultado de uma menor taxa de alfabetização no município. No entanto, vale 

ressaltar que há um programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de São João da Barra de reforço 

escolar visando mitigar as dificuldades de aprendizagem dos alunos do 1º ao 5º ano. 

Quadro 7.119: Taxa de alfabetização nos municípios da AER. 

ESFERA ADMINISTRATIVA TAXA DE ALFABETIZAÇÃO (%) 

Região Norte Fluminense 93,1 

Estado do Rio de Janeiro 95,9 

São João da Barra 90,8 

Campos dos Goytacazes 93,5 

Quissamã 92,0 

Fonte: Censo 2010 - IBGE. Dados do Universo - SIDRA. 

No que diz respeito à escolaridade populacional por nível de instrução, em 2010, o município de São 

João da Barra apresenta o maior percentual entre a população da AER na categoria sem instrução e 

fundamental incompleto (60,9%), bastante superior em relação ao percentual encontrado para a região 

Norte Fluminense (49,4%). Dando sequência, surge o município de Quissamã, com 54,4% e por fim, 

Campos dos Goytacazes, com 50,2%. Este resultando está em consonância com o apresentado acima 

em relação à taxa de alfabetização onde o pior resultado foi observado para o município de São João 

da Barra, seguido por Quissamã e por Campos dos Goytacazes. A partir do Quadro 7.120, abaixo, 

observa-se que nenhum município da AER apresenta percentual igual ou inferior à Região Norte 

Fluminense (49,4%) e ao estado do Rio de Janeiro (41,5%). 

Em relação à parcela da população que completou o ensino fundamental, porém não completou o 

ensino médio, verifica-se que o município de Quissamã (17,1%) foi o que mais se aproximou do estado 

do Rio de Janeiro (19,0%) e que apresentou o maior percentual dos municípios da AER, chegando a 

ultrapassar o valor atribuído à Região Norte Fluminense (16,9%). Enquanto que, em Campos dos 

Goytacazes há a maior parcela da população que completou o ensino médio e possui superior 

incompleto, representando 24,4% do total municipal e com nível superior completo, com 8,0%, ficando 

acima da média da Região Norte Fluminense para esse tipo de categoria (7,5%). Vale destacar que o 

fato de não haver instituições de ensino superior em São João da Barra e Quissamã, presente apenas 

em Campos dos Goytacazes, pode ser um dos motivos das estatísticas da população com ensino 

superior incompleto e completo ser maior nesse último município. 

  

 
9 Campos dos Goytacazes – Perfil 2018. Disponível em: 
<https://www.campos.rj.gov.br/newdocs/1542233062PERFILCAMPOS2018.pdf>.  Acesso em: outubro de 2019. 

https://www.campos.rj.gov.br/newdocs/1542233062PERFILCAMPOS2018.pdf
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Quadro 7.120: Percentual populacional por nível de instrução. 
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Estado do Rio de Janeiro 41.5 19.0 28.1 10.9 0.5 

Região Norte Fluminense 49,4 16,9 25,6 7,5 0,6 

São João da Barra 60.9 15.7 18.7 4.0 0.7 

Campos dos Goytacazes 50.2 16.9 24.4 8.0 0.5 

Quissamã 54.4 17.1 21.2 7.2 0.1 

Fonte: IBGE, Censo demográfico 2010. Dados gerais da amostra – SIDRA. 

✓ Rede de ensino total 

Neste subitem é apresentado o quantitativo de instrumentos de educação disponíveis nos municípios 

da AER (Quadro 7.121), e divididos por dependência administrativa. Além disso, no Quadro 7.122 são 

apresentados os instrumentos de educação por etapa para os municípios da AER. 

É possível observar que, conforme esperado pela dimensão geográfica e infraestrutura disponível, o 

município de Campos dos Goytacazes possui o maior número total de instituições de ensino dentre os 

três municípios da AER (577 unidades). Em seguida, vem São João da Barra com 59 instituições 

escolares e por último, Quissamã com 29 instituições escolares. 

Quadro 7.121: Número de escolas por dependência administrativa. 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

São João da Barra 
Campos dos 
Goytacazes 

Quissamã 

Municipal 43 299 22 

Estadual 08 67 03 

Federal 01 03 01 

Privada 07 208 03 

TOTAL 59 577 29 

Fonte: QEdu - Censo Escolar 2018. 

Vale destacar que de acordo com as consultas realizadas junto ao poder público dos três municípios 

em outubro de 2019, obtivemos a informação que no município de São João da Barra não há vagas 

suficientes em instituições públicas de ensino para atender toda a população, principalmente nas 

creches. Em relação ao ensino público profissionalizante, o município possui parceria com o Instituto 

de Formação e Educação (IFE) e FAETEC. 

No município de Quissamã há parcerias com CEFET e SENAI visando um ensino profissionalizante. É 

importante ressaltar que foi informado que nesse município não é comum evasão escolar devido aos 

incentivos promovidos pela prefeitura. 

No município de Campos dos Goytacazes há uma grande quantidade de instituições de ensino 

incluindo desde creches até ensino superior. 
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Quadro 7.122: Número de escolas por etapa. 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

SÃO JOÃO DA 
BARRA 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

QUISSAMÃ 

Pré-escolar 30 257 10 

Creche 29 213 13 

Ensino fundamental (Anos Iniciais) 31 275 12 

Ensino fundamental (Anos Finais) 18 136 06 

Ensino Médio 08 75 03 

EJA 14 63 03 

Nível Superior 00 24 02 

Fonte: QEdu - Censo Escolar 2018. 

7.6.1.2 Situação Econômica 

Este item contempla os fatores relacionados à situação econômica dos municípios da Área de Estudo 

Regional (AER) do Projeto SPOT, o qual inclui a análise do Produto Interno Bruto (PIB) total e por 

setores da economia, a caracterização das empresas localizadas nos municípios e a arrecadação 

municipal. Em complementação aos fatores indicados pela IT, foi incluída neste item, a análise dos 

dados referente ao recebimento de royalties, uma vez que os municípios da AER são produtores de 

petróleo e os royalties também influenciam a dinâmica econômica dos mesmos, sendo estruturado da 

seguinte forma: 

• Produto Interno Bruto total e por setores da economia; 

• Estabelecimentos, empresas e outras organizações; 

• Arrecadação municipal. 

a) Produto Interno Bruto total e por setores da economia 

Para a análise de Produto Interno Bruto (PIB), foram utilizados dados referentes ao período de 2012 a 

2016, sendo os dados de 2016 os mais recentes disponibilizados à nível municipal. Para fins de 

comparação, foram utilizados os dados disponibilizados para a Região Norte Fluminense, sendo este, 

o nível médio de análise disponibilizado pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e 

Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ), órgão responsável pelo levantamento 

e divulgação destes dados.  

Como ilustrado no Quadro 7.123, o Produto Interno Bruto (PIB) total para o município de Quissamã 

apresenta números bastante inferiores se comparados aos municípios de São João da Barra e Campos 

dos Goytacazes, quando analisado o período de 2012 a 2016, fato que está relacionado ao tamanho 

do município e à sua baixa produção industrial (CEPERJ, 2018). O PIB per capita de São João da Barra 

para o ano de 2016 (R$111.529,00) é o maior quando comparado Campos dos Goytacazes 

(R$35.476,00), à Quissamã (R$43.049,00), à Região Norte Fluminense (R$46.408,00) e ao estado do 

Rio de Janeiro (R$38.482,00) (Quadro 7.124), ou seja, a produção por pessoa é mais significativa, 

sendo o município com maior PIB per capita dos municípios da Região Norte Fluminense, o terceiro 

maior do estado do Rio de Janeiro e o quadragésimo quinto (45º) do ranking do Brasil. 

Os dados referentes aos anos de 2014 em diante representam um cenário diferente, com diminuição 

do custo do barril de petróleo, modificação na distribuição de royalties e desaceleração na cadeia 

econômica que envolve a indústria. Por exemplo, o PIB total do município de Campos dos Goytacazes, 

quarto maior do estado do Rio de Janeiro (segundo dados de 2016 do CEPERJ), mostra decrescimento 

anual nos cinco anos analisados no qual o PIB total diminuiu em cerca de 42% a 50% entre 2014 e 

2016 e cerca de 1% a 2% entre 2012 e 2014. A diferença entre os anos de 2015 e 2016 foi a mais 

significativa para os três municípios, com diminuição de 48% para São João da Barra, 50% para 
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Campos dos Goytacazes e 59% para Quissamã. Para os três municípios, São João da Barra (-19%), 

Campos dos Goytacazes (-42%) e Quissamã (-47%), houve redução entre os anos de 2014 e 2015. 

Quadro 7.123: Evolução do Produto Interno Bruto total por município da AER.  

ANO 
SÃO JOÃO DA 

BARRA (1000 R$) 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 

(1000 R$) 
QUISSAMÃ 
(1000 R$) 

TOTAL DA AER 
(1000 R$) 

2016 3 608 782 16 426 521  968 756 21 004 059 

2015 6 981 616 33 177 766 2.374 488 42 533 870 

2014 8 595 824 56 904 338 4 521 073 70 021 235 

2013 6 994 825 57 227 144 4 768 569 68 990 538 

2012 6 855 561 58 457 019 5 396 981 70 709 560 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e 
Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ/Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas, 2012- 2016 (2018). 

Em geral, os dados de PIB per capita são reflexos do PIB total, onde é percebido um crescimento entre 

os anos de 2012 e 2014 e uma redução entre os anos de 2014 e 2016 para o município de São João 

da Barra. Para os demais municípios, Campos dos Goytacazes e Quissamã houve redução anual para 

o período de 2012 e 2016. 

Quando comparado à Região Norte Fluminense, Quissamã apresenta maior PIB per capita para os 

anos de 2012 e 2013 e o município de São João da Barra apresenta maior PIB per capita para os anos 

de 2014, 2015 e 2016.  

A redução do PIB per capita desta região e dos municípios da AER em relação ao PIB estadual, também 

merece destaque, onde entre 2012 e 2013, houve uma diminuição de 1%, entre 2013 e 2014 um 

aumento de 2% e uma redução mais significativa entre 2014 e 2016, redução essa de 31% a 37%, 

como pode ser observado no Quadro 7.124. 

Quadro 7.124: Evolução do Produto Interno Bruto per capita por estado, região administrativa e 
município da AER. 

ANO 
ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
(R$) 

REGIÃO NORTE 
FLUMINENSE 

(R$) 

SÃO JOÃO DA 
BARRA (R$) 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES (R$) 

QUISSAMÃ 
(1.000 R$) 

2016 38.482 46.408 111.529 35.476 43.049 

2015 39.827 73.324 211.387 70.579 106.293 

2014 10.767 106.847 258.723 120.694 205.560 

2013 38.379 104.894 213.236 122.321 222.438 

2012 35.418 105.657 209.386 126.045 257.506 

Fontes: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas 
e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ/Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas, 2012-2016. 

Conforme apresentado no Quadro 7.125 a seguir, os serviços representam maior porcentagem em São 

João da Barra (51,5%) e Campos dos Goytacazes (45,3%), enquanto em Quissamã a indústria tem 

maior representatividade (39%) da participação. Entende-se que grande parcela dos serviços presentes 

na AER está relacionada às atividades de E&P de petróleo e gás.  

A Região Norte Fluminense reflete este mesmo quadro, com maior participação de serviços (46,2%) e 

menor de agropecuária (1,6%). 

Em comparação com o estado do Rio de Janeiro, os municípios da AER apresentam cenários similares 

de participação por setor da economia no PIB. A administração pública, que representa quase 22% no 
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estado, possuem percentuais entre 10% e 25% da representatividade nos municípios da AER. Por sua 

vez, a agropecuária representa entre 1% e 2,5% para os municípios da AER.  

Quadro 7.125: Participação de setores da economia no valor adicionado bruto do PIB (1000R$) 
por estado, região administrativa e município da AER em 2016. 

REGIÃO 
AGROPECUÁRIA 

(%) 
INDÚSTRIA 

(%) 
SERVIÇOS 

(%) 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA (%) 

Estado do Rio de Janeiro 0,6 18,2 59,3 21,9 

Região Norte Fluminense 1,6 31,3 46,2 20,9 

São João da Barra 1,3 37 51,5 10,2 

Campos dos Goytacazes 1,1 31,5 45,3 22,1 

Quissamã 2,5 39 32,9 25,6 

Fonte: Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ/Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas, 
2016. 

Ao analisar a evolução histórica da participação, por setor, entre os municípios da AER, percebe-se a 

predominância da indústria para o período de 2012 a 2016, vale destacar o município de São João da 

Barra, que em 2012 alcançou mais de 71%. Houve uma oscilação na participação do setor da indústria 

e um acréscimo no setor de serviços ao longo dos anos para os municípios da AER. No ano de 2016, 

o setor de serviços apresentou maior participação junto ao PIB nos municípios de São João da Barra 

(51,5%) e Campos dos Goytacazes (45,3%). Para o município de Quissamã, no mesmo ano, a indústria 

(39%) se manteve com maior participação no PIB, mas o setor de serviços (32,9%) mostrou-se 

crescente. 
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Quadro 7.126: Participação de setores da economia no valor adicionado bruto do PIB (1.000R$) por município da AER de 2012 a 2016. 

ANO 

AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

São João 
da Barra 

(%) 

Campos 
dos 

Goytacaz
es (%) 

Quissamã 
(%) 

São João 
da Barra 

(%) 

Campos 
dos 

Goytacaze
s (%) 

Quissamã 
(%) 

São João 
da Barra 

(%) 

Campos 
dos 

Goytacaze
s (%) 

Quissamã 
(%) 

São João 
da Barra 

(%) 

Campos 
dos 

Goytacaze
s (%) 

Quissamã 
(%) 

2016 1.3% 1.1% 2.5% 37.0% 31.5% 39.0% 51.5% 45.3% 32.9% 10.2% 22.1% 25.6% 

2015 0.7% 0.6% 1.0% 60.3% 55.0% 61.1% 33.4% 34.3% 27.6% 5.7% 10.2% 10.3% 

2014 0.5% 0.3% 0.8% 70.3% 65.9% 69.6% 24.6% 28.1% 24.3% 4.6% 5.8% 5.4% 

2013 0.4% 0.3% 1.1% 68.9% 66.4% 68.0% 25.2% 28.0% 26.0% 5.5% 5.4% 5.0% 

2012 0.4% 0.3% 0.8% 71.6% 69.1% 70.8% 23.5% 26.1% 24.5% 4.5% 4.5% 3.9% 

Fonte: Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ/Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas, 2012-2016. 
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b) Estabelecimentos, empresas e outras organizações 

Os dados disponibilizados pelo Cadastro Central de Empresas em 2017 identificam um total de  

10.338 empresas na AER, sendo 652 localizadas em São João da Barra, 9.380 em Campos dos 

Goytacazes e 306 em Quissamã, conforme apresentado no Quadro 7.127. Diferentemente de sua 

representação no PIB por setor, as empresas do setor secundário representam somente 15,2% das 

empresas do município de Campos dos Goytacazes e 11,5% das empresas de São João da Barra, 

ilustrando a grande produção concentrada em poucas empresas. Empresas do setor terciário 

representam a maior parcela entre aquelas localizadas nos dois municípios, com 83,9% em Campos 

dos Goytacazes e 88,1% em São João da Barra.  
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Quadro 7.127: Empresas por setor econômico e seção de classificação de atividades por município da AER. 

SETOR 
ECONÔMICO 

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 

SÃO JOÃO DA BARRA 
CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

QUISSAMÃ TOTAL DA AER 

QUANT. 
POR 

SEÇÃO 

QUANT. POR 
SETOR 

QUANT. 
POR 

SEÇÃO 

QUANT. POR 
SETOR 

QUANT. 
POR 

SEÇÃO 

QUANT. POR 
SETOR 

QUANT. 
POR 

SEÇÃO 

QUANT. POR 
SETOR 

Nº Nº % Nº Nº % Nº Nº % Nº Nº % 

Primário 

A Agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura 

4 
5 0,76 

43 
72 0,77 

3 
6 1,96 

50 
83 0,80 

B Indústrias extrativas 1 29 3 33 

Secundário 
C Indústrias de transformação 32 

63 9.66 
558 

1287 13,72 
20 

35 11,44 
610 

1385 13,40 
F Construção 31 729 15 775 

Terciário 

D Eletricidade e gás 0 

584 89,56 

3 

8021 85,51 

0 

265 86,60 

3 

8870 85,80 

E Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação 

5 13 2 20 

G Comércio; reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

290 4195 148 4633 

H Transporte, armazenagem e correio 44 303 9 356 

I Alojamento e alimentação 44 604 18 666 

J Informação e comunicação 10 127 3 140 

K Atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados 

0 53 0 53 

 L Atividades imobiliárias 8 121 6 135 

 
M Atividades profissionais, científicas e 
técnicas 

28 349 4 381 

 
N Atividades administrativas e serviços 
complementares 

39 599 22 660 

 
O Administração pública, defesa e 
seguridade social 

4 11 2 17 

 P Educação 45 460 20 525 

 Q Saúde humana e serviços sociais 16 484 3 503 
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SETOR 
ECONÔMICO 

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 

SÃO JOÃO DA BARRA 
CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

QUISSAMÃ TOTAL DA AER 

QUANT. 
POR 

SEÇÃO 

QUANT. POR 
SETOR 

QUANT. 
POR 

SEÇÃO 

QUANT. POR 
SETOR 

QUANT. 
POR 

SEÇÃO 

QUANT. POR 
SETOR 

QUANT. 
POR 

SEÇÃO 

QUANT. POR 
SETOR 

Nº Nº % Nº Nº % Nº Nº % Nº Nº % 

 R Artes, cultura, esporte e recreação 13 122 7 142 

 S Outras atividades de serviços 38 577 21 636 

 T Serviços domésticos 0 0 0 0 

 
U Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais 

0 0 0 0 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas de 2017.  
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Para a classificação do porte das empresas, foram utilizados os critérios estabelecidos pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em relação ao número de empregados, 

onde há diferença para empresas do setor industrial e de comércio e serviços, conforme o  

Quadro 7.128. 

Ressalta-se que não foi encontrado critério para definição de porte de empresas do setor primário, a 

partir do número de empregados, desta forma, os dados brutos referentes a este tipo de empresa estão 

apresentados no Quadro 7.130, ao invés da classificação por porte.  

Quadro 7.128: Empresas por setor econômico e seção de classificação de atividades por 
município da AER.  

TIPO DE EMPRESA NÚMERO DE EMPREGADOS PORTE 

Indústria 

até 19 empregados Micro 

de 20 a 99 empregados Pequena 

100 a 499 empregados Média 

mais de 500 empregados Grande 

Comércio ou serviços 

até 9 empregados Micro 

de 10 a 49 empregados Pequena 

de 50 a 99 empregados Média 

mais de 100 empregados Grande 

Fonte: SEBRAE. Critérios de classificação de empresas. Disponível em: <http://www.sebrae-
sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154>. Acessado em: agosto de 2019. 

Com este critério, foi possível classificar as empresas existentes na AER de acordo com seu porte, 

como apresentado no Quadro 7.129. Verifica-se a grande representatividade das microempresas (86%) 

para os municípios da AER, chegando a 92% no município de São João da Barra. Em segundo lugar, 

surgem as pequenas empresas, principalmente do setor de comércio e serviços em Campos dos 

Goytacazes. Nas categorias média e grande porte existem apenas dez empresas no município de São 

João da Barra e duas no município de Quissamã. 

Quadro 7.129: Empresas por porte por município da AER.  

PORTE 

SÃO JOÃO DA 
BARRA 

CAMPOS DOS GOYTACAZES QUISSAMÃ TOTAL DA AER 
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Micro 60 533 593 1154 6832 7986 32 234 266 1246 7599 8845 

Pequena 1 43 44 126 1062 1188 3 29 32 130 1134 1264 

Média 2 4 6 7 76 83 0 1 1 9 81 90 

Grande 0 4 4 0 51 51 0 1 1 0 56 56 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas de 2017.  

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  

 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 

 

575 

O Quadro 7.130 apresenta as empresas do setor primário por faixa de pessoal ocupada nos municípios 

da AER, a percentagem é apresentada a partir do total de empresas de cada município. 

Quadro 7.130: Empresas por faixa de pessoal ocupada para o setor primário por município AER.  

FAIXA DE 
PESSOAL 
OCUPADA 

SÃO JOÃO 
DA BARRA 

% 
CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

% QUISSAMÃ % 
TOTAL 
DA AER 

% 

0 a 4 3 0.46 33 0.35 4 1.31 40 0.39 

5 a 9 1 0.15 16 0.17 1 0.33 17 0.16 

10 a 19 1 0.15 8 0.09 1 0.33 10 0.10 

20 a 29 - - 10 0.11 - - 10 0.10 

30 a 49 - - 3 0.03 - - 3 0.03 

50 a 99 - - 1 0.01 - - 1 0.01 

100 a 249 - - 1 0.01 - - 1 0.01 

250 a 499 - - - - - - - - 

500 ou mais - - - - - - - - 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas de 2017.  

Os dados de pessoas ocupadas por setor são disponibilizados, segundo resultados da amostra do 

Censo Demográfico de 2010, sendo auto declaratório e referente à semana da entrevista realizada. 

Desta forma, os dados não estão alinhados com os dados do Cadastro Central de Empresas, sendo, 

entretanto, as informações disponíveis para este tema. 

Verifica-se no Quadro 7.131 a seguir, que a maioria das pessoas ocupadas é do setor terciário, com 

68,6% para o município de São João da Barra, 74,4% para o município de Campos dos Goytacazes e 

73,5% para Quissamã. 

É interessante notar que, mesmo sendo o menor dos três setores, o primário representa 14,2% das 

pessoas ocupadas no município de São João da Barra, somente 3% a menos que o setor secundário 

Em Campos dos Goytacazes, somente 7% das pessoas ocupadas são do setor primário e 18,6% do 

setor secundário, o município de Quissamã apresenta percentuais mais próximos entre o primeiro 

(12,3%) e segundo (14,3%) setores. Neste ponto, identifica-se a discrepância entre os dados de 

pessoas ocupadas e das empresas cadastradas, onde no Quadro 7.130 verifica-se que há somente 

cinco empresas cadastradas no setor primário de São João da Barra e seis em Quissamã, para o ano 

de 2017, sendo que nenhuma teve mais que 19 empregados. 
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Quadro 7.131: Pessoas ocupadas por seção de atividade do trabalho principal por município da AER.  

 

SEÇÃO DE ATIVIDADE DO TRABALHO 
PRINCIPAL 

SÃO JOÃO DA 
BARRA 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

QUISSAMÃ TOTAL DA AER 

SETOR DA 
ECONOMIA 

PESSOAS 
OCUPADA

S POR 
SETOR 

(%) 
PESSOAS 

OCUPADAS 
POR SETOR 

(%) 
PESSOAS 

OCUPADAS 
POR SETOR 

(%) 

PESSOAS 
OCUPADA

S POR 
SETOR 

(%) 

Primário 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura 2.046 

14.
2 

13.116 7.0 1.060 12.3 16.222 7.7 

Indústrias extrativas 

Secundário 
Indústrias de transformação 

2.482 
17.
2 

34.821 18.6 1229 14.3 38.532 18.4 
Construção 

Terciário 

Eletricidade e gás 

9.897 
68.
6 

139.021 74.4 6.333 73.5 155.251 73.9 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação 

Comércio; reparação de veículos automotores e 
motocicletas 

Transporte, armazenagem e correio 

Alojamento e alimentação 

Informação e comunicação 

Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados 

Atividades imobiliárias 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 

Atividades administrativas e serviços 
complementares 

Administração pública, defesa e seguridade social 

Educação 

Saúde humana e serviços sociais 
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SEÇÃO DE ATIVIDADE DO TRABALHO 
PRINCIPAL 

SÃO JOÃO DA 
BARRA 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

QUISSAMÃ TOTAL DA AER 

SETOR DA 
ECONOMIA 

PESSOAS 
OCUPADA

S POR 
SETOR 

(%) 
PESSOAS 

OCUPADAS 
POR SETOR 

(%) 
PESSOAS 

OCUPADAS 
POR SETOR 

(%) 

PESSOAS 
OCUPADA

S POR 
SETOR 

(%) 

Artes, cultura, esporte e recreação 

Outras atividades de serviços 

Serviços domésticos 

Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 

Atividades mal especificadas 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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c) Arrecadação Municipal 

Os dados apresentados neste item são disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) do 

Rio de Janeiro através dos Estudos Socioeconômicos dos Municípios do estado do Rio de Janeiro - 

2018, sendo divulgados dados brutos sobre a receita dos municípios além de rankings entre estes.  

Como pode ser observado no Quadro 7.132, o município de Campos dos Goytacazes obteve a maior 

receita total quando comparado aos demais municípios da AER, enquanto o município de São João da 

Barra a maior receita per capita, não apenas entre os municípios da AER mas também entre todos os 

municípios do estado do Rio de Janeiro, no ano 2017. 

Quadro 7.132: Receita total, receita per capita e ranking por município da AER.  

MUNICÍPIO 
RECEITA TOTAL 

(R$ MILHÕES) 
RANKING DA 

RECEITA TOTAL 
RECEITA PER 
CAPITA (R$) 

RANKING DA 
RECEITA 

TOTAL PER 
CAPITA 

São João da Barra 316,47 22 8.997,19 1 

Campos dos Goytacazes 1.614,76 4 3.293,50 48 

Quissamã 185,15 38 7.866,88 3 

Fonte: TCE, Estudo Socioeconômico 2018.  

A carga tributária per capita é pouco expressiva em relação à receita total per capita para os municípios 

da AER, contudo, proporcionalmente, a carga tributária de São João da Barra (17,3%)  e Campos dos 

Goytacazes (14,6%)) é substancialmente mais elevada do que Quissamã (4,1%) conforme pode ser 

observado comparando a receita per capita com a carga tributária. apresentado no Quadro 7.133. Fato 

este que pode ser reflexo do alto valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) per capita no município de São 

João da Barra, sendo o segundo maior do estado.  

Quadro 7.133: Carga tributária, rubricas per capita e ranking por município da AER.  
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São João da Barra 8.997,19 1.560,08 17,3 5 42,68 55 1.226,71 2 

Campos dos 
Goytacazes 

3.293,50 482,00 14,6 30 93,26 27 151,97 29 

Quissamã 7.866,88 323,20 4,1 41 39,46 57 70,90 59 

Fonte: TCE, Estudo Socioeconômico 2018. 

Em relação à arrecadação dos municípios, é importante entender o papel dos royalties referentes à 

exploração de petróleo e gás. Os royalties são uma compensação devida à União aos estados, ao DF, 

e aos municípios beneficiários pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território 

brasileiro: uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos não renováveis10. Segundo 

o Estudo Socioeconômico do TCE, o município de Campos dos Goytacazes recebeu a maior parcela 

 
10 AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. Royalties. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-
participacoes/royalties>. Acesso em agosto, 2019.  
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dos royalties dos municípios da AER no ano de 2017, enquanto o município de São João da Barra 

recebeu a maior parcela dos royalties per capita, seguido de perto por Quissamã. A proporção dos 

royalties na receita total dos municípios da AER, para o ano de 2017, girou em torno de 30%, conforme 

pode ser visto no Quadro 7.134.  

Quadro 7.134: Royalties e dependência de transferências por município da AER. 
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São João da Barra 118,87 6 3.379,61 2 76,2% 37,6% 

Campos dos Goytacazes 481,87 3 982,84 12 73,7% 29,8% 

Quissamã 60,65 11 2.577,17 3 93,8% 32,8% 

Fonte: TCE, Estudo Socioeconômico 2018.  

Houve uma redução no recebimento total dos royalties (incluindo as participações especiais) dos 

municípios no período de 2014 e 2016, como pode ser visto no Quadro 7.135, essa redução é fruto de 

uma instabilidade política e econômica no Brasil que afetou diversos setores no país. 

Além das modificações legais de repartição dos royalties em 201211, também houve diminuição 

gradativa do preço do barril de petróleo desde 2014, algo que implicou em modificações neste setor no 

mundo todo12.  

Desta forma, percebe-se uma diminuição drástica do recebimento dos royalties nos municípios da AER, 

principalmente entre os anos de 2015 e 2016, em torno de 92%, como pode ser visto no Quadro 7.135. 

Tendo em vista o grau de dependência de transferências e royalties dos municípios, conforme 

apresentado anteriormente no Quadro 7.134, esta diminuição refletiu em modificações nos PIBs 

municipais, nas arrecadações e no ranking dos municípios. 

Quadro 7.135: Royalties totais acumulados por município e comparação com ano anterior. 

ANO 

SÃO JOÃO 
DA BARRA 

(1000 R$) 

COMPARADO 
COM ANO 
ANTERIOR 

(%) 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

(1000 R$) 

COMPARADO 
COM ANO 
ANTERIOR 

(%) 

QUISSAMÃ 

(1000 R$) 

COMPARADO 
COM ANO 
ANTERIOR 

(%) 

2018 115.375,76 43,14 459.373,82 34,96 77.260,28 43,62 

2017 80.605,71 1120,35 340.370,66 1080,67 53.794,47 1143,70 

2016 6.605,11 -92,90 28.828,59 -92,94 4.325,37 -91,99 

2015 92.997,89 -26,33 408.223,51 -35,49 53.989,66 -38,49 

2014 126.233,54 17,43 632.820,62 0,39 87.778,30 2,44 

Fonte: Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 2014-2018.  

  

 
11 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12734.htm. Acesso em: outubro 2019. 
12 http://oglobo.globo.com/economia/queda-nos-royalties-do-petroleo-gera-crise-nas-cidades-do-rio-18766686. Acesso em: 
outubro 2019. 
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7.6.1.3 Análise da Renda e da Pobreza 

Este item contempla os fatores relacionados ao nível de vida e à análise de renda e pobreza da 

população inserida na Área de Estudo Regional (AER), composta pelos municípios de São João da 

Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã, todos os três localizados no estado do Rio de Janeiro e 

incluindo as características da infraestrutura de saneamento, do PIB municipal e do IDH Municipal, 

entre outros fatores, conforme solicitado pela Instrução Técnica. Os fatores tratados aqui fazem relação 

com aqueles tratados nos itens 6.6.1 Dinâmica Populacional e 6.6.4 Situação Econômica da IT, sendo 

pertinente a leitura e análise dos dados de forma integrada. 

Para fins de comparação, neste item foram utilizados dados da Mesorregião Norte Fluminense e dados 

do estado do Rio de Janeiro, para os fatores onde são disponibilizados dados para estas áreas. 

Este item foi estruturado da seguinte forma: 

• Proporção da População Economicamente Ativa (PEA); 

• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); 

• Domicílios Particulares Permanentes por Classe de Rendimento Nominal Mensal Domiciliar; 

• Proporção dos Domicílios Particulares Permanentes com Coleta de Lixo; 

• Proporção dos Domicílios Particulares Permanentes por Tipo de Esgotamento Sanitário e 

Abastecimento de Água. 

A seguir serão apresentados os detalhamentos dos fatores considerados no estudo da AER. 

a) Proporção da População Economicamente Ativa (PEA) 

A População Economicamente Ativa (PEA) compreende o total de potencial mão de obra de uma 

população, considerando aquelas que são ocupadas e desocupadas. Para os municípios da AER, 

identifica-se diferença da razão de sexo da população economicamente ativa entre as áreas estudadas, 

onde para São João da Barra, os homens economicamente ativos representam 32,96% da população 

frente à 21,98% das mulheres economicamente ativa no município; em Campos dos Goytacazes, os 

homens economicamente ativos representam 29,88% da população enquanto as mulheres 

economicamente ativas representam 22,67%; em Quissamã, os homens economicamente ativos 

representam 31,93% e as mulheres economicamente ativas representam  24,67%. Ressalta-se que em 

todas as áreas, o sexo masculino ocupa maior parcela da população economicamente ativa, como 

pode ser observado na Figura 7.383. 
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Figura 7.383: Porcentagem de população economicamente ativa por sexo no estado, região e 
município. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Quando analisamos a composição da população com 18 anos ou mais de idade, em 2010, considerada 

economicamente ativa ocupada, economicamente ativa desocupada e economicamente inativa, é 

possível observar que Quissamã apresenta o maior percentual de população economicamente ativa 

ocupada, com 67,33%, superior ao apresentado para o estado do Rio de Janeiro com 64,70%. Para 

São João da Barra e Campos dos Goytacazes os resultados apresentados respectivamente são 

63,10% e 61,40%. A seguir os resultados podem ser observados na Figura 7.384. 

Figura 7.384: Porcentagem de população economicamente ativa ocupada e desocupada e 
inativa por região e município.  

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 
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Quando analisado por grupo de idade, verifica-se que a maior parcela da população economicamente 

ativa é representada pelo grupo de 25 a 34 anos, seguido pelo grupo 35 a 44 anos e pelo grupo 45 a 

54 anos para todas as regiões. A parcela mais expressiva de pessoas com até 19 anos de idade se 

identifica no município de São João da Barra, onde também é encontrada a maior parcela de pessoas 

com 60 anos ou mais, conforme apresentado no Quadro 7.136. 
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Quadro 7.136: População economicamente ativa por grupos de idade no estado, mesorregião e município. 

GRUPO DE IDADE 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO (%) 

MESORREGIÃO NORTE 
FLUMINENSE (%) 

SÃO JOÃO DA 
BARRA (%) 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES (%) 

QUISSAMÃ (%) 
TOTAL DA 

AER (%) 

10 A 14 ANOS 0,64 0,67 0,96 0,59 0,10 0,62 

15 A 19 ANOS 4,92 5,71 6,94 5,35 3,27 5,46 

20 A 24 ANOS 11,58 12,67 12,28 12,39 7,71 12,38 

25 A 34 ANOS 27,14 28,48 24,99 27,86 14,82 27,66 

35 A 44 ANOS 23,63 23,23 22,11 23,56 13,96 23,46 

45 A 54 ANOS 19,43 18,62 19,87 19,27 10,73 19,32 

55 A 59 ANOS 6,05 5,33 5,71 5,50 2,72 5,51 

60 A 69 ANOS 5,16 4,20 5,83 4,33 2,51 4,43 

70 ANOS OU MAIS 1,45 1,09 1,29 1,15 0,68 1,16 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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As informações referentes à ocupação da população por setor econômico são apresentadas no  

item 6.6.4 Situação Econômica deste diagnóstico do meio socioeconômico.  

b) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

Existem várias formas de definição da linha de pobreza e de extrema pobreza. Desse modo, neste 

estudo, optou-se por utilizar a definição estabelecida pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) para os Objetivos do Milênio13, onde os considerados pobres são aqueles 

com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$140 mensais e os extremamente pobres são 

aqueles com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70 mensais14. No município de São João 

da Barra, em 2010, o percentual de pessoas consideradas pobres em 2010 foi de 11,99% e de 

extremamente pobres foi de 3,69% enquanto em Campos dos Goytacazes, as pessoas consideradas 

pobres representam 15,2% e extremamente pobres, 6,62%. Em Quissamã, os considerados pobres 

representam 12,40% e os extremamente pobres, 3,69%. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é utilizado para entender, além da situação econômica de 

um lugar, o nível de desenvolvimento, contemplando indicadores de longevidade, educação e renda. 

No Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) compatibiliza, dentre estes três 

fatores, os dados considerados representativos para cada um ao nível municipal. O Quadro 7.137 

apresenta as informações disponíveis sobre o IDHM dos municípios da Área de Estudo Regional no 

ano de 2010. Nota-se que este índice varia entre 0 e 1, quando mais próximo de 1, melhor o 

desenvolvimento daquele indicador. 

Quadro 7.137: Informações de IDHM para os municípios da AER. 

MUNICÍPIO 
RANKING 
IDHM 2010 

IDHM 
2010 

IDHM RENDA 
2010 

IDHM 
LONGEVIDADE 

2010 

IDHM 
EDUCAÇÃO 

2010 

São João da Barra (RJ) 2.642 º 0,671 0,686 0,800 0,551 

Campos dos Goytacazes (RJ) 1.427º 0,716 0,715 0,830 0,619 

Quissamã (RJ) 1.776 º 0,610 0,698 0,821 0,610 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (Com dados dos Censos 1991, 2000 e 2010.)15 

Como pode ser visto, São João da Barra possui um IDHM menor em comparação com Campos dos 

Goytacazes, o primeiro sendo considerado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 

0,600 e 0,699) e o segundo considerado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 

e 0,799), de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil16. A faixa de Desenvolvimento 

Humano para Quissamã é similar à de Campos dos Goytacazes, sendo alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). 

Dentre as dimensões consideradas por município, o IDHM Educação para o município de São João da 

Barra apresenta o pior resultado, com 0,551; seguido por Quissamã, com 0,610. Contudo, este 

componente também representa valores mais baixos para o município de Campos dos Goytacazes.  

O IDHM referente à Renda reflete os dados apresentados no início deste item, onde foi indicada que a 

renda média mensal domiciliar do município de São João da Barra é mais baixa em comparação com 

a de Campos dos Goytacazes e Quissamã.  

 
13 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/ 
14 Nota fornecida pelo Portal ODM: “Para estimar a proporção de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, foi somada a 
renda de todas as pessoas do domicílio, e o total dividido pelo número de moradores, sendo considerado abaixo da linha da 
pobreza os que possuem renda per capita até R$ 140,00. Foram excluídas do cálculo as pessoas com relação de parentesco ou 
de convivência com a pessoa responsável pelo domicílio: pensionista, empregado doméstico e parente de empregado 
doméstico.” 
15 https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios-2010.html. Acesso em: outubro de 2019. 
16 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-joao-da-barra_rj. Acesso em: outubro de 2019. 
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É interessante notar que o IDHM Longevidade é o componente mais alto para os três municípios, 

representando a possibilidade de uma vida longa, apesar das dificuldades enfrentadas de acesso ao 

conhecimento e renda.  

Ao analisar os dados históricos disponíveis para o IDHM, verifica-se um aumento de 38,64% para o 

município de São João da Barra, de 41,78% para Campos dos Goytacazes e de 73,40% para Quissamã 

entre os anos de 1991 e 2010, onde a Educação foi o componente que mais teve crescimento nesses 

três municípios. Este fato é interessante, uma vez que continua sendo o item mais baixo dos três 

analisados. Para fins de comparação, o aumento para o estado do Rio de Janeiro foi de 53,85% neste 

mesmo período, fato este que nos leva a concluir que o crescimento dos municípios em relação ao seu 

desenvolvimento foi menor que aquele obtido pelo estado onde estão inseridos, em relação à São João 

da Barra e Campos dos Goytacazes. Para Quissamã, este apresentou crescimento maior do que o 

estado o que pode ser justificado pela emancipação do mesmo em 1989. 

c) Domicílios Particulares Permanentes por Classe de Rendimento Nominal Mensal Domiciliar 

De acordo com os dados do Censo Demográfico do IBGE (IBGE, 2010), apresentados no Quadro 7.138 

e na Figura 7.389, identifica-se que a estratificação de renda, representada pelo rendimento nominal 

mensal domiciliar é concentrada na classe de mais de 2 a 5 salários mínimos para todos os três 

municípios da Área de Estudo Regional, da mesorregião Norte Fluminense e do estado do Rio de 

Janeiro, sendo que mais de 30% dos domicílios em cada região, recebe esta classe de rendimento. 

Destaca-se a predominância da classe “mais de 2 a 5 salários mínimos” no município de São João da 

Barra, seguido por Quissamã; e a menor representatividade das classes mais altas em todos os três 

municípios (sobretudo >10 a 20; >20), ilustrando baixa renda domiciliar na Área de Estudo Regional.  

Os três municípios da Área de Estudo Regional possuem maior participação das classes de renda mais 

baixas em comparação com a Mesorregião Norte Fluminense e ao estado do Rio de Janeiro, conforme 

pode ser observado no Quadro 7.140 e na Figura 7.385. 
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Quadro 7.138: Classe de rendimento nominal mensal domiciliar no estado, região e município. 

CLASSE DE RENDIMENTO 

NOMINAL MENSAL DOMICILIAR 

ESTADO DO 
RIO DE 

JANEIRO (%) 

MESORREGIÃO 
NORTE 

FLUMINENSE (%) 

SÃO JOÃO 
DA BARRA 

(%) 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES (%) 

QUISSAMÃ (%) 
TOTAL DA 
AER (%) 

Sem rendimento 4,61 4,97 4,38 5,01 4,22 13,61 

Até 1/4 salário mínimo 0,39 0,60 0,55 0,62 1,14 2,31 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 12,34 17,33 21,86 18,98 16,89 57,73 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 21,86 24,65 29,80 24,98 28,40 83,18 

Mais de 2 a 5 salários mínimos 34,58 31,71 30,20 30,51 34,09 94,8 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 15,04 12,28 8,09 11,67 9,59 29,35 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 6,93 5,11 2,46 4,84 3,27 10,57 

Mais de 20 salários mínimos 3,47 1,86 0,49 1,75 0,75 2,99 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Nota fornecida pelo IBGE: A categoria, Sem rendimento, inclui os domicílios com rendimento mensal domiciliar somente em benefícios. Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. 
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Figura 7.385: Porcentagem de domicílios particulares permanentes por classe de rendimento 
nominal mensal domiciliar no estado, região e município. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

d) Proporção dos Domicílios Particulares Permanentes com Coleta de Lixo 

A descrição da infraestrutura de saneamento básico dos domicílios particulares permanentes da AER 

é contemplada pelo destino do resíduo, a forma de abastecimento de água e o tipo de esgotamento 

sanitário. 

Em relação à destinação dos resíduos, segundo dados do censo de 2010 (IBGE, 2010), a maioria dos 

domicílios dos municípios estudados conta com coleta do resíduo domiciliar, estando os municípios 

com percentual similar, sendo São João da Barra com 93,64%, Campos dos Goytacazes com 95,76% 

e Quissamã com 94,66%. Este é um cenário aproximado ao encontrado na Mesorregião Norte 

Fluminense (94,07%) e no estado do Rio de Janeiro (96,87%), como um todo. Segundo pesquisas de 

campo realizadas em outubro de 2019, as prefeituras dos municípios da AER coletam o resíduo nas 

residências pelo menos uma vez por semana.  

No município de São João da Barra, segundo entrevista realizada com a secretária de Meio Ambiente, 

não há coleta seletiva no município, apesar de a prefeitura estar tentando implementar nas escolas. 

Isto se deve pelo fato de o município não contar com uma rede de cooperativas licenciadas para 

realizarem esse tipo de serviço.  

No município de Campos dos Goytacazes, há coleta seletiva apenas nos bairros mais centrais e com 

maior poder aquisitivo. Vale destacar que há atuação pontual de catadores informais em outras áreas. 

Em Quissamã não foi identificada a implementação da coleta seletiva pela prefeitura.  

A queima de resíduos nas propriedades aparece como o segundo tipo de destinação dos resíduos 

sólidos, representando quase 6% do destino utilizado pelas residências do município de São João da 

Barra; quase 4% em relação ao município de Campos Goytacazes; e por fim, aproximadamente  

5% para o município de Quissamã, embora essa prática seja considerada perigosa para a saúde e o 

ambiente. A pesquisa de campo realizada em outubro de 2019 confirmou este procedimento por 

moradores deste município, como prática complementar à coleta de resíduo domiciliar municipal.  

O Quadro 7.139 apresenta a proporção dos tipos de destino dos resíduos domiciliares por região. 
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Quadro 7.139: Proporção dos tipos de destino do resíduo domiciliar por região. 

TIPO DE DESTINO DO 
RESÍDUO 

ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

(%) 

MESORREGIÃO 
NORTE FLUMINENSE 

(%) 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

(%) 

SÃO JOÃO DA 
BARRA 

(%) 

QUISSAMÃ (%) 
TOTAL DA 

AER (%) 

Coletado 96,87 94,07 95,76 93,64 94,86% 95,61 

Queimado (na propriedade) 2,04 5,33 3,81 5,62 4,80% 3,93 

Enterrado (na propriedade) 0,04 0,13 0,06 0,49 0,19% 0,09 

Jogado em terreno baldio ou 
logradouro 

0,84 0,26 0,21 0,21 0,05% 0,21 

Jogado em rio, lago ou mar 0,06 0,02 0,03 - 0,05% 0,03 

Outro destino 0,16 0,19 0,13 0,05 0,05% 0,13 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. *Para a realização desse estudo, optou-se pela termologia “resíduo” ao invés de “lixo”, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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De acordo com pesquisa de campo realizada em outubro de 2019 com as secretarias municipais da 

AER, o resíduo coletado nos municípios é encaminhado para o Centro de Tratamento de Resíduos 

Sólidos (CTR) de Conselheiro Josino, localizado na região norte do município de Campos dos 

Goytacazes. Este também recebe os resíduos dos municípios de São João da Barra, São Francisco de 

Itabapoana, Lage do Muriaé, Miracema e Itaperuna.  

Em relação à Quissamã, também de acordo com as atividades de campo em outubro de 2019, o 

município encaminha os resíduos coletados para aterro sanitário no município de Macaé. 

Todos os três municípios da AER possuem legislação específicas sobre as questões ambientais, tais 

como gerenciamento de resíduos; e programas ou ações em coleta seletiva e reciclagem por iniciativa 

municipal. 

e) Proporção de Domicílios Particulares Permanentes por Tipo de Esgotamento Sanitário e 

Abastecimento de Água 

As formas de abastecimento de água também são bastante uniformes, sendo a rede geral representada 

em mais de 70% dos domicílios nas regiões estudadas, segundo dados do Censo Demográfico  

(IBGE, 2010). Contudo, os municípios da AER apresentam percentuais menores em comparação com 

a média estadual, com mais de 10% de diferença. Nestes municípios, o poço ou nascente na 

propriedade ocupa a segunda forma de abastecimento mais comum, representando mais de 20% dos 

domicílios em cada município.  

Assim como indicado para o destino do resíduo, os municípios da AER apresentam porcentagens 

similares aos da Mesorregião Norte Fluminense, sendo que para São João da Barra, 70,97% dos 

domicílios são atendidos por rede geral de abastecimento de água; em Campos dos Goytacazes, 

73,95% dos domicílios; e em Quissamã, 71,92% dos domicílios; enquanto na mesorregião, são 

atendidos 71,21% dos domicílios (Quadro 7.140). 

Ressalta-se a baixa qualidade da água proveniente de poços artesianos relatada durante as pesquisas 

de campo para as residências próximas à área prevista para instalação do oleoduto, principalmente no 

município de São João da Barra, onde foi indicada como relacionada à salinização da terra e ao uso 

excessivo para irrigação que tem afetado a qualidade do lençol freático. Em algumas localidades em 

Campos dos Goytacazes como São Bento e Mussurepe a qualidade da água também foi descrita como 

ruim devido ao poço ser raso e apresentar coloração amarelada. Além disso, a prefeitura do município 

também perfurou poços em Correntezas e Retiro (Figura 7.386) através da empresa Águas do Paraíba 

de onde há tratamento, encanamento e distribuição para outras localidades (Levantamento de campo 

da Mott MacDonald em outubro de 2019). 

O Mapa 7.30 apresenta a localização das Estações de Tratamento de Água e pontos de captação de 

água identificados nos municípios da AER. 
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Quadro 7.140: Proporção das formas de abastecimento de água por região. 

FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

(%) 

MESORREGIÃO 
NORTE FLUMINENSE 

(%) 

SÃO JOÃO DA 
BARRA 

(%) 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

(%)  

QUISSAMÃ 

(%) 

TOTAL DA 
AER 

(%) 

Rede geral 84,58 71,21 70,97 73,95 71,92 73,75 

Poço ou nascente na propriedade 11,36 25,06 27,2 23,74 23,62 23,98 

Poço ou nascente fora da propriedade 2,54 2,22 1,25 1,58 1,78 1,56 

Carro-pipa ou água da chuva 0,62 0,62 0,35 0,22 2,34 0,23 

Rio, açude, lago ou igarapé 0,1 0,24 0,02 0,18 0,14 0,17 

Outra 0,81 0,65 0,22 0,32 - 0,31 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Conforme informado acima, no município de Campos dos Goytacazes, o tratamento e distribuição de 

água é feito pela empresa Águas do Paraíba e pela Empresa Municipal de Habitação, com quinze 

estações de tratamento de água (ETA) distribuídas pelo município17. Ao total, são atendidos cinco 

sistemas de distribuição, com diversas fontes de captação, conforme apresentado no Quadro 7.141 a 

seguir. Nas regiões rurais, são utilizadas caixas d’água comunitárias, como ilustrado na Figura 7.386. 

Quadro 7.141: Estações de Tratamento de Água, localização e local de captação no município 
de Campos dos Goytacazes. 

ETA LOCALIZAÇÃO LOCAL DE CAPTAÇÃO 

Beco de Santo Antônio Avenida Alair Ferreira Poço profundo – lençol freático 

Boa Vista Rodovia Campos-Farol Poço profundo – lençol freático 

Conselheiro Josino Estrada Vila Nova Córrego da Penha 

Coroa Avenida Quinze de Novembro 10 Rio Paraíba do Sul 

Donana Varandas do Visconde Poço profundo – lençol freático 

Dores de Macabu Rua da Matriz Poço profundo – lençol freático 

Morangaba Conjunto Habitacional de Rio Preto Rio Preto 

Morro do Côco (I, II, III) Rua Projetada Poço profundo – lençol freático 

Murundu (I, II) Rua das Flores Poço profundo – lençol freático 

Ponta Grossa 
Estrada de Ponta Grossa dos 
Fidalgos 

Lagoa Feia 

Santo Eduardo/Santa Maria Rua Minas Gerais Poço profundo – lençol freático 

São Sebastião/Poço Gordo Praça Central Poço profundo – lençol freático 

Saturnino Braga Rodovia do Açúcar Poço profundo – lençol freático 

Três Vendas Rua Projetada B Rio Muriaé 

Vila Nova Rua Mário de Abreu Poço profundo – lençol freático 

Fonte: Águas do Paraíba, 201918. 

Figura 7.386: Poço para abastecimento de água pela empresa Águas do Paraíba localizado na 
localidade Retiro, no município de Campos dos Goytacazes. 

 
Foto: Mott MacDonald, 2019. 

 
17 http://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-paraiba/agua-e-esgoto/eta/. Acesso em: outubro, 2019. 
18 https://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-paraiba/agua-e-esgoto/estacao-tratamento-agua/. Acesso em: outubro, 2019. 
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Segundo dados disponibilizados pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2019), 

há 29 pontos de captação de água cadastrados no município de Campos dos Goytacazes, a maioria 

poços tubulares, conforme apresentado no Quadro 7.142. Vale destacar que houve um aumento 

significativo desses pontos de capacitação de água cadastrados em relação ao ano de 2016, quando 

haviam 17 pontos.  

Em relação à São João da Barra e Quissamã, em 2016 não haviam pontos de captação de água 

cadastrados pela CPRM. No entanto, para o ano de 2019, foram verificados 20 pontos e 1 ponto, 

respectivamente, para esses municípios. 

Quadro 7.142: Pontos de captação de água na Área de Estudo Regional. 

NÚMERO DO PONTO 
DE CAPTAÇÃO 

NATUREZA LOCALIZAÇÃO 
MUNICÍPIO 

3100023062 Não identificado Centro São João da Barra 

3100023065 Não identificado Centro São João da Barra 

3100023066 Não identificado Centro São João da Barra 

3100023448 
Não identificado Complexo Industrial e 

Portuário do Açu 
São João da Barra 

3100023482 Não identificado Estr. Sb 30 São João da Barra 

3100023610 Não identificado São João da Barra São João da Barra 

3100023611 
Não identificado Complexo Industrial e 

Portuário do Açu 
São João da Barra 

3100023775 Não identificado Barra do Açu São João da Barra 

3100023776 Não identificado Centro São João da Barra 

3100023777 Não identificado Barcelos São João da Barra 

3100023778 Não identificado Fazenda Saco Dantas São João da Barra 

3100023779 Não identificado Barra do Açu São João da Barra 

3100023780 Não identificado Praia do Açu São João da Barra 

3100023814 
Não identificado Complexo Industrial e 

Portuário do Açu 
São João da Barra 

3100004234 Poço tubular Saturnino Braga Campos dos Goytacazes 

3100004235 Poço tubular Dores de Macabu Campos dos Goytacazes 

3100004239 Poço tubular Campos dos Goytacazes Campos dos Goytacazes 

3100004241 Poço tubular Tocos/Donana Campos dos Goytacazes 

3100004244 Poço tubular Boa Vista Campos dos Goytacazes 

3100004246 Poço tubular Donana-02 Campos dos Goytacazes 

3100004247 Não identificado R. Allan Kardec Nova Brasíla Campos dos Goytacazes 

3100004248 Não identificado 
Av. Guilherme 
Morrison/Tocos 

Campos dos Goytacazes 

3100004249 Não identificado Morada Santa Rosa-Guarus Campos dos Goytacazes 

3100004251 Poço tubular Campos dos Goytacazes Campos dos Goytacazes 

3100004252 Poço tubular Campos dos Goytacazes Campos dos Goytacazes 

3100004253 Poço tubular Campos dos Goytacazes Campos dos Goytacazes 

3100004255 Poço tubular Morro do Coco Campos dos Goytacazes 
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NÚMERO DO PONTO 
DE CAPTAÇÃO 

NATUREZA LOCALIZAÇÃO 
MUNICÍPIO 

3100004256 Poço tubular Baixa Grande Campos dos Goytacazes 

3100004257 Poço tubular São Sebastião Campos dos Goytacazes 

3100004258 Poço tubular 
Conselheiro Josino - Campos 
dos Goytacazes 

Campos dos Goytacazes 

3100004263 Poço tubular Vila de Donana Campos dos Goytacazes 

3100022885 Não identificado Centro Campos dos Goytacazes 

3100023068 Não identificado Centro Campos dos Goytacazes 

3100023365 Não identificado Botafogo Campos dos Goytacazes 

3100023496 Não identificado Donana Campos dos Goytacazes 

3100023497 Não identificado Donana Campos dos Goytacazes 

3100023498 Não identificado Morangaba Campos dos Goytacazes 

3100023499 Não identificado Morangaba Campos dos Goytacazes 

3100023500 Não identificado Codim Campos dos Goytacazes 

3100023501 Não identificado Praça do Ped Campos dos Goytacazes 

3100023502 Não identificado Ibitioca Campos dos Goytacazes 

3100023503 Não identificado Ibitioca Campos dos Goytacazes 

3100023504 Não identificado Distrito de Travessa Campos dos Goytacazes 

3100023746 Não identificado Primeiro Quissamã 

3100022757 
Não identificado Complexo Industrial e 

Portuário do Açu 
São João da Barra 

3100022778 
Não identificado Complexo Industrial e 

Portuário do Açu 
São João da Barra 

3100022785 
Não identificado Complexo Industrial e 

Portuário do Açu 
São João da Barra 

3100022788 Não identificado Sabonete São João da Barra 

3100022789 Não identificado Barra do Açu São João da Barra 

3100023060 Não identificado Centro São João da Barra 

Fonte: CPRM, novembro de 2019. 

Em São João da Barra, a empresa responsável pelo tratamento e distribuição é a Companhia Estadual 

de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), porém, o município encontra dificuldades no 

atendimento ao contrato e disponibiliza água em algumas regiões por meio de poços e/ou caixas 

comunitárias abastecidas por caminhão pipa, de acordo com entrevistas realizadas durante pesquisas 

de campo.  

Foi indicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente a captação de água no rio Paraíba do Sul, 

sendo o tratamento realizado numa Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada no mesmo local 

de captação. Devido à baixa vazão do rio Paraíba do Sul, o município enfrenta problemas intermitentes 

de baixa disponibilidade e qualidade da água, com alto teor de salinização. Além disso, de acordo com 

as entrevistas realizadas em outubro de 2019, como o Rio Paraíba do Sul deságua no mar em São 

João da Barra, ele já chega no município com pouca qualidade. Quando isso ocorre, são utilizados os 

poços municipais para abastecimento.  

De acordo com dados coletados em campo em outubro de 2019, em Campos dos Goytacazes três 

localidades possuem uma estrutura composta por poço artesiano, tratamento de água e reservatório, 
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mantida pela concessionária Águas do Paraíba. Esses três reservatórios são responsáveis pelo 

abastecimento de boa parte das localidades da AEL no município. 

Vale destacar que existem dois locais de captação de água nas proximidades do oleoduto objeto deste 

estudo e estão localizados nas localidades de Sabonete (aproximadamente 0,5 km do traçado) e Mato 

Escuro (aproximadamente 4 km do traçado), no município de São João da Barra. 

Já em Quissamã, o tratamento e distribuição de água da região também é realizado pela Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE). A principal fonte de abastecimento do 

município é a Lagoa Feia que possui uma pequena lâmina d`água e caso este corpo hídrico seja muito 

explorado, o município pode ficar sem abastecimento de água.  

Os dados referentes aos tipos de esgotamento sanitário são mais distribuídos e variados entre as 

regiões estudadas. Destacam-se os resultados para São João da Barra, onde a maioria dos domicílios 

(61,37%) é servida por fossa rudimentar, considerada uma das formas de esgotamento sanitário mais 

prejudiciais para a saúde da população e do meio ambiente. Vale destacar que a rede geral atende 

somente 23,5% dos domicílios no município. Em Campos dos Goytacazes, esta forma também é 

bastante representativa, onde 36,5% dos domicílios utilizam fossa rudimentar em comparação com os 

42,54% atendidos por rede geral. Em Quissamã, os domicílios servidos por fossa rudimentar 

representam 14,07% do total enquanto 74,13% são atendidos pela rede geral. 

Estes dados são apresentados no Quadro 7.143. 
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Quadro 7.143: Proporção dos tipos de esgotamento sanitário por região. 

TIPO DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

(%) 

MESORREGIÃO 
NORTE FLUMINENSE 

(%) 

SÃO JOÃO DA 
BARRA 

(%) 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

(%) 

QUISSAMÃ 

(%) 

TOTAL DA 
AER (%) 

Rede geral de esgoto ou pluvial 76,59 48,8 23,5 42,54 74,13 41,22 

Fossa séptica 9,6 14,37 13,26 15,63 11,3 15,47 

Fossa rudimentar 5,7 29,72 61,37 36,5 14,07 38,22 

Vala 4,67 3,34 0,67 2,47 0,16 2,35 

Rio, lago ou mar 2,86 2,82 0,89 1,63 0,08 1,58 

Outro tipo 0,45 0,58 0,16 0,76 0,13 0,72 

Não tinham 0,13 0,37 0,15 0,46 0,13 0,44 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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O tratamento do esgoto coletado pela rede geral dos municípios da AER ocorre em Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE), sendo sete localizadas no município de Campos dos Goytacazes19 e uma 

no centro do município de São João da Barra. O Quadro 7.144 apresenta as ETEs do município de 

Campos dos Goytacazes e a localização das mesmas. No município de São João da Barra, há uma 

ETE que atende a região central. Este fato explica porque apenas os domicílios localizados na área 

central são atendidos por rede geral. Em relação à Quissamã, há duas ETEs, uma no centro e outra 

em Santa Catarina. 

No item referente à Área de de Estudo Local (AEL) é apresentado um mapa ilustrando as ETEs nas 

proximidades do traçado do oleoduto. 

Quadro 7.144: Estações de Tratamento de Esgoto e localização do município de Campos dos 
Goytacazes. 

ETE LOCALIZAÇÃO 

Chatuba Estrada do Carvão 

Codin Parque Codin 

Guarus Parque Vicente Gonçalves Dias 

Imperial Parque Imperial 

Paraíba Parque Matadouro 

Donana Donana 

Esplanada Parque Esplanada 

Fonte: Águas do Paraíba, 201920. 

f) Identificação do Sistema de Saúde e de Segurança 

De acordo com o estudo socioeconômico realizado pelo TCE-RJ (2018), a rede que compõe o Sistema 

Único de Saúde (SUS) é ampla e abrangente, englobando a atenção básica, de média e de alta 

complexidade, os serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das 

vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e a assistência farmacêutica.  

A regionalização é responsável por estruturar e regular o processo de descentralização das ações e 

serviços, desde os procedimentos simples e ambulatoriais até os de média e alta complexidade. Por 

isso, foram estabelecidos centros de referência para as ações de maior complexidade. Como a maior 

parte dos municípios não tem condições de ofertar na integralidade os serviços de saúde, para que o 

sistema funcione, é necessário que haja uma estratégia regional de atendimento (parceria entre estado 

e municípios), para minimizar a falta de acesso aos serviços de saúde existente por parte da população 

dos municípios (TCE-RJ, 2018). 

Em relação aos municípios que compõem a AER, a rede de saúde de São João da Barra apresenta  

50 instituições, dentre elas 33 de administração pública municipal, 11 entidades empresariais, duas 

entidades sem fins lucrativos e quatro pessoas físicas; em Campos dos Goytacazes, há  

1.059 instituições de saúde, sendo quatro de administração pública estadual ou federal, 154 de 

administração pública municipal, uma empresa pública ou da sociedade economia mista, 300 entidades 

empresariais, 23 entidades sem fins lucrativos e 577 pessoas físicas; e por fim, Quissamã conta com 

21 administração pública municipal, uma entidade empresarial e uma pessoa física (Quadro 7.145). 

 

 
19 http://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-paraiba/agua-e-esgoto/ete/. Acesso em: outubro 2019. 
20 https://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-paraiba/agua-e-esgoto/estacao-tratamento-esgoto/. Acesso em: novembro de 
2019. 
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Quadro 7.145: Sistema de saúde presenta na AER. 

MUNICÍPIO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 

P
Ú

B
L

IC
A

 F
E

D
E

R
A

L
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 

P
Ú

B
L

IC
A

 E
S

T
A

D
U

A
L

 O
U

 

D
IS

T
R

IT
O

 F
E

D
E

R
A

L
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 

P
Ú

B
L

IC
A

 M
U

N
IC

IP
A

L
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 

P
Ú

B
L

IC
A

 -
 O

U
T

R
O

S
 

E
M

P
R

E
S

A
 P

Ú
B

L
IC

A
 O

U
 

S
O

C
IE

D
A

D
E

 D
E

 

E
C

O
N

O
M

IA
 M

IS
T

A
 

D
E

M
A

IS
 E

N
T

ID
A

D
E

S
 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
IS

 

E
N

T
ID

A
D

E
S

 S
E

M
 F

IN
S

 

L
U

C
R

A
T

IV
O

S
 

P
E

S
S

O
A

S
 F

ÍS
IC

A
S

 

T
O

-T
A

L
 

São João da Barra - - 33 - - 11 2 4 50 

Campos dos Goytacazes - 4 154 - 1 300 23 577 1.059 

Quissamã - - 21 - - 1 - 1 23 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a21. 

 

 
21 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/estabrj.def. Acesso em: Novembro, 2019. 
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De acordo com o Ministério da saúde (2017), o município de São João da Barra possui um centro de 

regulação, um centro de atenção psicossocial, 13 centros de saúde/unidade básica de saúde, cinco 

clínicas ou ambulatórios especializados, cinco consultórios, duas farmácias, um hospital geral, sete 

policlínicas, quatro prontos socorros gerais, uma secretaria de saúde, uma unidade de serviço de apoio 

de diagnose e terapia e uma unidade de vigilância em saúde. 

Em  Campos dos Goytacazes, os estabelecimentos de saúde são uma academia da saúde, três 

centrais de regulação, dois centros de atenção hemoterápicas e/ou hematológicas, quatro centros de 

atenção  psicossocial, 72 centros de saúde/unidades básicas de saúde, 119 clinicas e ambulatórios 

especializados, 621 consultórios, uma farmácia, cinco hospitais especializados, 11 hospitais gerais, um 

hospital-dia, 72 policlínicas, quatro postos de saúde, oito pronto atendimento, um pronto socorro 

especializado, uma secretaria de saúde, sete serviços de atenção domiciliar isolados (home care),  

50 unidades  de serviço de apoio de diagnose e terapia, três unidades de vigilância em saúde e seis 

unidades móveis terrestres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Por fim, em Quissamã foram identificados uma central de regulação, um centro de atenção psicossocial, 

nove centros de saúde/unidades básicas de saúde, três clínicas e ambulatórios especializados, um 

consultório, duas farmácias, um hospital geral, uma policlínica, um pronto atendimento, uma secretaria 

de saúde, uma unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia e uma unidade de vigilância em 

saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

De acordo com o Realinhamento do Plano Estadual de Saúde do período entre 2016 e  

2019 (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2016), Quissamã teve parcela importante de 

seus residentes atendidos em cirurgia geral fora de sua região de saúde. O município de São João da 

Barra não absorveu ao menos 80% da demanda de sua população residente para clínica médica. Em 

pediatria, apenas Campos dos Goytacazes absorveu mais de 80% da demanda de seus munícipes. 

Entretanto, a AER tem absorvido a maior parte de sua demanda. 

As doenças cardiovasculares, as neoplasias (DCNT), as doenças ligadas à nutrição e ao metabolismo 

e as doenças respiratórias respondem por mais de 70% de todos os óbitos do estado do Rio de Janeiro. 

A magnitude, a gravidade e a transcendência são critérios de avaliação epidemiológica e mostram a 

necessidade de inserção das DCNT entre as prioridades das políticas de saúde nas diversas esferas 

de governo (GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO, 2016). 

Em relação ao Diabetes Mellitus (DM) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), ambos têm alta 

incidência na população brasileira devido ao processo de envelhecimento da população, fatores 

individuais, assim como os fatores de risco comportamentais (tabagismo, sedentarismo, alimentação 

inadequada, obesidade, estresse, dentre outros) estão diretamente relacionados com o impacto destas 

doenças no perfil de morbimortalidade da população. A HAS é responsável por complicações crônicas 

importantes, influenciando os casos de Acidente Vascular Encefálico (AVE), Doença Arterial 

Coronariana (DAC), Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) e Doença Renal Crônica (DRC), os quais 

são problemas invariavelmente associados a altos custos humanos e assistenciais. Segundo o 

Suplemento Saúde da Pesquisa Nacional de Saúde - PNS (IBGE, 2015), a proporção de indivíduos de 

18 anos ou mais que referiram diagnóstico de Hipertensão Arterial no estado do Rio de Janeiro foi de 

23,9% (GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2016).  

O DM também configura um importante fator de risco e de disfunção (comorbidade) para condições 

graves, tais como, as Doenças Cardiovasculares, Insuficiência Renal e a Retinopatia. Segundo a 

PNS/2013, a proporção de pessoas de 18 anos ou mais que referiram diagnóstico médico de diabetes 

no estado do Rio de Janeiro foi de 6,4%. 

Esses dados são corroborados através das entrevistas realizadas com as secretarias municipais da 

AER onde os participantes citaram como principais incidências de doenças não transmissíveis e 

causadores de óbitos o diabetes, a hipertensão assim como doenças cardiovasculares e respiratórias. 

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  

 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 

 

601 

No ano de 2017, três residentes de São João da Barra, dois de Quissamã e 59 de Campos dos 

Goytacazes notificaram terem sido infectados com o vírus da dengue. Esse valor é considerado 

pequeno e é corroborado pelas entrevistas realizadas com as localidades da AEL em outubro de  

2019 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Destaca-se que apesar de o número ser pequeno em São João 

da Barra e Quissamã, atualmente, a dengue é a mais importante arbovirose que vem afetando a 

população, constituindo-se em sério problema de saúde pública no mundo e no Brasil.  

Vale destacar que de acordo com o Plano Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes referente 

ao período entre 2018 e 2021 (2018), a dengue é uma das vertentes do Centro de Informações 

Estratégicas de Vigilância e Saúde (CIEVS), que realiza o monitoramento desta e de outras doenças. 

Os dados são enviados para o Centro de Referência da Dengue (CRD) que é referência no Estado do 

Rio para o Ministério da Saúde como Vigilância Sentinela da Dengue e para o Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ), que dispara as ações de vigilância ambiental à residência do paciente, intensificando 

o combate e a prevenção. 

Vale destacar que de acordo com o Boletim Epidemiológico no Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019b), dos municípios com população inferior a 100 mil habitantes, São João da Barra é 

apresentado como o município com maior incidência de casos prováveis de Chikungunya. Em 2018, 

foram registrados 186 possíveis casos da doença. Para Campos dos Goytaczes, foram registrados 

4.626 possíveis casos da virose e em Quissamã, apenas quatro prováveis casos de Chikungunya 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019c). 

Apesar de no Plano de Saúde do município de São João da Barra (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JOÃO DA BARRA, [2013?]) estar apresentando que os acidentes com animais peçonhentos também 

têm sido constantes no município, em função de sua própria característica geoambiental, com a 

presença de áreas de restinga, no período entre 2016 e 2017 não houve nenhuma notificação de 

acidente com animais peçonhentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a). Em Campos dos Goytacazes 

foram notificados em 2016 um caso de acidente com animais peçonhentos e 44 casos em 2017. Em 

Quissamã foi notificado um caso em 2016 e foram notificados dois casos em 2017 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019a). 

Em relação à tuberculose São João da Barra tem-se mantido o quadro endêmico, com uma proporção 

de cura de 100% dos casos novos, acima da meta pactuada de 86% de cura em 2010, inclusive com 

avaliação neurológica ao final do tratamento.  Para ambos os agravos, têm sido realizadas ações para 

identificação de casos novos, além do acolhimento da demanda espontânea (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, [2013?])). Em 2018, em São João da Barra, foram notificados 

sete casos de tuberculose (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a). Em Campos dos Goytacazes foram 

notificados 341 casos de tuberculose (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a). Em Quissamã foram 

notificados seis casos de tuberculose (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a). 

Em relação à sífilis, foram notificados em 2016 um caso em São João da Barra, seis casos em Campos 

dos Goytacazes e três em Quissamã. 

De acordo com dados levantados através de entrevistas com o poder público dos três municípios, em 

São João da Barra há um Destacamento do Corpo de Bombeiros Militar em Atafona, a DBM 315. Além 

disso, o município conta com uma Coordenadoria de Defesa Civil Municipal, uma delegacia da polícia 

civil (145 DP), um batalhão da Polícia Militar (8o Batalhão e 5ª Companhia) e com a Guarda Municipal. 

Por fim, através de um centro integrado de segurança pública, há um posto da Polícia Rodoviária 

Federal em São João da Barra. 

Em Campos dos Goytacazes, há um batalhão regional dos bombeiros e um batalhão da Polícia Militar. 

A Guarda Municipal presente no município conta com um contingente aproximado de 1.000 policiais. 

Em Campos dos Goytacazes há uma diretoria-executiva de Defesa Civil e uma Delegacia Especializada 

no Atendimento à Mulher (DEAM). Há também um posto da Polícia Rodoviária Federal (BR-101). 
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Por fim, em Quissamã, não há guarnição dos bombeiros no município, sendo a estrutura utilizada a de 

Macaé, em Cabiúnas. Uma Defesa Civil estrutura encontra-se no município. Há uma delegacia da 

polícia civil (130 DP). No município há também dois departamentos de polícia organizada (DPOs), uma 

na sede e outro em Barra do Furado. Quissamã ainda conta com uma Guarda Municipal estruturada. 

O município não possui posto da Polícia Rodoviária Federal. 

7.6.1.4 Apontamento dos Vetores de Crescimento das Áreas de Expansão Urbana e dos Principais 

Usos do Solo 

a) Legislação sobre o uso do território, incluindo o zoneamento legal municipal, relacionando-a às 

tendências de expansão urbana, rural e industrial 

A Região Norte Fluminense, de acordo com a regionalização definida pelo Centro de Informações e 

Documentações Estatísticas (CIDE), as quais estão em consonância com a proposta metodológica 

orientada pelo IBGE, é constituída por duas microrregiões geográficas: Campos dos Goytacazes e 

Macaé, sendo composta por nove municípios, a saber: Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso 

Moreira, São Francisco do Itabapoana, São Joao da Barra, Quissamã, Carapebus, Conceição de 

Macabu e Macaé. Essa região possui 9.741,89 km² (IBGE, 2018), ocupando 22,27% do território do 

estado do Rio de Janeiro.  

O processo de ocupação da Região Norte Fluminense encontra-se historicamente atrelado ao 

desenvolvimento da economia monocultora e escravista da cana-de-açúcar, na planície do Baixo 

Paraíba (MARAFON et al, 2005). A topografia de planície fértil, que marca a paisagem da região, 

propícia ao desenvolvimento de atividades agrárias extensivas, fez com que o município de Campos 

dos Goytacazes viesse a se tornar o centro polarizador e sua área de influência engloba as regiões 

Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro. Entretanto, tal centralidade, embora se mantenha, tende 

a diminuir em função do crescimento de outros municípios, como Macaé, que cresceu em função da 

indústria do petróleo e, São João da Barra, cujo desenvolvimento é observado a partir da instalação do 

CLIPA - Complexo Logístico e Industrial do Complexo Industrial e Portuário do Açu (CLIPA). Tais 

aspectos são importantes para compreender o processo de ocupação do território da AER e 

estabelecer cenários futuros na perspectiva da presença ou não do empreendimento em estudo. 

Inicialmente, para analisar a situação de uso e ocupação na AER é necessário correlacioná-la com os 

mecanismos de regulação do uso do solo impostos pelas legislações municipais. As legislações locais 

incorporam as diretrizes traçadas pelas políticas de regulação dos planos hierárquicos superiores. 

Entretanto, é o ente municipal que detêm a gestão do território. 

De acordo com a Constituição Federal, artigo 182, é de competência do Poder Público Municipal 

estabelecer o ordenamento urbano, incluindo-se disciplinar o uso e ocupação do solo, em seu âmbito 

territorial. Tais diretrizes foram acolhidas pelo Estatuto das Cidades que foi instituído para regular o 

planejamento e ordenamento territorial nas cidades. A lei que o instituiu reconhece que os principais 

gestores do espaço urbano no país são as administrações municipais, e que municípios com população 

superior a 20 mil habitantes, são obrigados a constituírem seus planos diretores. O plano diretor tem 

como objetivo geral promover a ordenação dos espaços habitáveis do município e sistematizar o 

desenvolvimento físico, econômico e social do território local, visando sempre ao bem-estar da 

comunidade e possuindo, também, a função de dispor sobre as vias, o zoneamento e os espaços 

verdes, dando-lhes as diretrizes (SANTANA, 1993)22. Desta forma, o plano diretor é instituído por lei 

municipal, e determina os padrões construtivos e o zoneamento do território do município, levando em 

consideração as particularidades socioeconômicas e naturais. O zoneamento é um instrumento 

amplamente utilizado em gestão, por intermédio do qual a cidade é dividida em áreas sobre as quais 

incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente os índices 

urbanísticos. O instrumento de zoneamento é implantado dentro do plano diretor de cada cidade 

 
22 SANTANA, Jair E. Ordenação do Solo Urbano e Zoneamento: Limites do direito adquirido ao uso e ocupação do solo. 1993. 
Disponível em: <http://www.jairsantana.com.br/ordenacao-do-solo-urbano-e-zoneamento-limites-do-direito-adquirido-ao-uso-e-
ocupacao-do-solo/>. Acessado em agosto de 2019. 
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obedecendo às características e necessidades de cada comunidade em particular, delimitando áreas 

e definindo o uso do solo em longo prazo, observando as características e necessidades de cada lugar 

visando a garantir o pleno desenvolvimento social e ambiental das cidades. 

Em São João da Barra, a Lei Nº 357/2015 instituiu o Plano Diretor de São João da Barra e dispõe sobre 

o macrozoneamento do município. 

O artigo 37 do Capítulo I divide o território municipal em macrozonas, a saber: 

I. Macrozona Rural; 

II. Macrozona de Interesse Ambiental; 

III. Macrozona de Desenvolvimento Econômico; 

IV. Macrozona Urbana. 

As macrozonas foram definidas a partir da avaliação de fatores espaciais, econômicos, sociais, 

ambientais e de infraestrutura urbana, bem como em função dos novos vetores de desenvolvimento do 

município (Capítulo I, Artigo 37, Parágrafo Único da Lei Nº 357/2015). De acordo com o Mapa de 

Zoneamento da Lei nº 359/2015, o traçado dos oleodutos do Projeto SPOT atravessa as macrozonas 

de Desenvolvimento Econômico, Interesse Ambiental e Rural. 

De forma complementar e sem prejuízo ao ordenamento distrital, o território do município é dividido em 

setores e zonas, sendo: 

I. Setor Especial do Distrito Industrial de São João da Barra (SEDISJB), o Setor Especial Porto do 

Açu (SEPA) e o Setor Especial de Interesse Portuário, denominado Área Especial de Interesse 

Portuário (AEIP), que integram a Macrozona de Desenvolvimento Econômico. 

II. Setor Especial Porto do Açu (SEPA) substitui a Zona Industrial do Porto do Açu (ZIPA). 

Para as demais macrozonas situadas em área urbana foram estabelecidas as seguintes zonas: 

I. Zona de Interesse Ambiental 1 - ZIA1; 

II. Zona de Interesse Ambiental 2 - ZIA2; 

III. Zona Comercial 1 - ZC1; 

IV. Zona Comercial 2 - ZC2; 

V. Zona Comercial 3 - ZC3; 

VI. Zona Mista 1 - ZM1; 

VII. Zona Mista 2 - ZM2; 

VIII. Zona Mista 3 - ZM3; 

IX. Zona Mista 4 - ZM4; 

X. Zona Mista 5 - ZM5; 

XI. Zona Mista 6 - ZM6; 

XII. Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS1; 

XIII. Zona Especial de Interesse Social 2 - ZEIS2; 

XIV. Zona de Ocupação Controlada 1 - ZOC1; 

XV. Zona de Ocupação Controlada 2 - ZOC2; 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  

 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 

 

604 

XVI. Setor Especial Porto do Açu - SEPA; 

XVII. Setor do Distrito Industrial de SJB - SEDISJB; 

XVIII. Área Especial de Interesse Portuário - AEIP. 

A Zona de Interesse Ambiental se classifica em duas categorias: 

I. Zona de Interesse Ambiental 1 - ZIA1 - Áreas destinadas à proteção integral dos ecossistemas e 

dos recursos naturais, garantindo a reserva genética da fauna e flora e seus habitats, podendo 

ser utilizadas para fins de pesquisa científica, monitoramento, educação ambiental e uso indireto 

dos recursos naturais, não envolvendo o consumo, coleta, dano ou destruição dos mesmos; 

II. Zona de Interesse Ambiental 2 - ZIA2 - Áreas com atributos ambientais relevantes, destinadas à 

recuperação e conservação dos recursos naturais e paisagísticos, cujo uso e ocupação do solo 

devem ser controlados de forma a assegurar a qualidade ambiental, podendo ser utilizadas para 

fins de pesquisa científica, monitoramento e educação ambiental, recreação, realização de 

eventos culturais e esportivos e, atividades de apoio ao turismo. 

A Zona Comercial Mista se divide em três categorias. A Zona Comercial 1 - ZC1 e a Zona Comercial 2 

- ZC2, compostas por áreas com usos comerciais e com predominâncias de usos residenciais 

unifamiliares, e a Zona Comercial 3 - ZC3, composta por áreas de transformação urbana, com 

predominância de áreas com uso misto (residencial e não-residencial), com faixas de áreas de 

preservação permanente, com infraestrutura completa de saneamento básico, rede de abastecimento 

de água e coleta de lixo. 

As zonas mistas são compostas por seis subdivisões com características diferenciadas. Destaca-se a 

Zona Mista ZM6, que apresenta potencial de expansão urbana fortemente relacionada às atividades 

econômicas. 

A Zona Mista 1 - ZM1, é uma zona formada por áreas de transformação urbana acelerada, com 

predominância do uso misto (residencial e não residencial), com infraestrutura de saneamento básico, 

coleta de lixo e rede de abastecimento de água parcial. A Zona Mista 2 - ZM2 é uma zona composta 

por áreas com predomínio do uso residencial, com infraestrutura de rede de abastecimento de água e 

coleta de lixo. A Zona Mista 3 - ZM3, é uma zona formada por áreas em transformação e por grandes 

áreas desocupadas, com predominância do uso misto (residencial e não residencial), com infraestrutura 

de rede de abastecimento de água e coleta de lixo. A Zona Mista 4 - ZM4 é uma zona de transformação 

acelerada, composta por grandes áreas desocupadas, sem infraestrutura de rede de abastecimento de 

água, coleta de lixo e rede de esgoto. A Zona Mista 5 - ZM5 é uma zona de transformação acelerada, 

composta por áreas desocupadas, sem infraestrutura de rede de abastecimento de água, coleta de lixo 

e rede de esgoto. A Zona Mista 6 - ZM6 é uma zona de transformação acelerada composta por grandes 

áreas desocupadas e por áreas que englobarão atividades e usos com características especiais, que 

passarão a exercer impactos econômicos e funcionais no município e, ainda, é desprovida de 

infraestrutura urbana. 

A Zona Especial de Interesse Social - ZEIS é formada por porções do território em que deverá ser 

promovida a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos habitacionais de baixa renda 

existentes e consolidados, e, ainda, por áreas não utilizadas ou subutilizadas que são objeto de 

desenvolvimento de programas habitacionais de interesse social. 

A Zona Especial de Interesse Social - ZEIS se classifica em duas categorias: 

I. Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS1 - Áreas públicas ou particulares com assentamentos 

irregulares e/ou clandestinos ocupados pela população de baixa renda, significativamente 

precários do ponto de vista urbanístico e habitacional, com acessibilidade inadequada, riscos e 

demandas por serviços urbanos e equipamentos comunitários; 
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II. Zona Especial de Interesse Social 2 - ZEIS2 - Áreas públicas ou particulares com assentamentos 

irregulares ou clandestinos ocupados por população de baixa renda, com atendimento parcial das 

demandas por infraestrutura, serviços urbanos e equipamentos comunitários. 

A Zona de Ocupação Controlada 1 - ZOC1 é uma zona que por suas características especificas, 

demanda políticas de intervenção diferenciadas, por ser composta, em quase toda sua totalidade, por 

áreas públicas, com infraestrutura completa de saneamento básico.  

A Zona de Ocupação Controlada 2 - ZOC2 é uma zona que por suas características especificas, 

demanda políticas de intervenção diferenciadas, por ser composta por grandes áreas desocupadas, e, 

ainda, desprovida de infraestrutura urbana, abastecimento de água e coleta de lixo. 

A Zona de Desenvolvimento Econômico - ZDE é composta pelo Setor Especial do Distrito Industrial de 

São João da Barra (SEDISJB), pelo Setor Especial Porto de Açu (SEPA) e pelo Setor Especial de 

Interesse Portuário, denominado Área Especial de Interesse Portuário (AEIP). 

Destaca-se na Seção II das Normas para Uso e para Ocupação do Solo, o Art. 58 da Lei Nº 359/2015, 

de 26 de maio de 2015., que tem como principal objetivo garantir o desenvolvimento sustentável de 

São João da Barra, levando em consideração: 

I. As condições de saneamento básico; 

II. A acessibilidade universal em todas as áreas da municipalidade; 

III. A preservação das áreas de proteção e de fragilidade ambiental, incluindo margens dos espelhos 

e dos cursos d'águas; 

IV. A capacidade da infraestrutura urbana instalada.  

De acordo com o Mapa de Zoneamento do Município, o traçado dos oleodutos do Projeto SPOT 

atravessa as seguintes zonas: Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE), Zona de Ocupação 

Controlada I (ZOCI), Zona de Ocupação Controlada II (ZOCII),  Zona Mista I (ZMI) e Zona de Interesse 

Ambiental 1 (ZIA1). 

Entre os principais objetivos da Zona de Desenvolvimento Econômico - ZDE estão a implantação e 

desenvolvimento de empreendimentos industriais, comerciais e de serviços, inclusive offshore e 

portuários e o fomento e geração de novas oportunidades de trabalho e renda. 

A Zona de Ocupação Controlada 1 - ZOC1 apresenta, entre os seus objetivos, o fomento à implantação 

de atividades voltadas ao lazer, recreação, equipamentos públicos e institucionais, a reestruturação e 

otimização do sistema viário, promovendo a melhoria da mobilidade urbana e, a introdução de novas 

dinâmicas urbanas compatíveis. 

A Zona Mista 1 - ZM1 tem, entre os seus objetivos, estimular o uso múltiplo, com interação de usos 

residenciais e não residenciais, melhorar as condições de mobilidade urbana, em especial nos pontos 

problemáticos dos sistemas viários, e estender a infraestrutura de saneamento básico, o tratamento de 

esgoto e os melhoramentos urbanos aos locais com precariedade desses serviços. 

A Zona de Interesse Ambiental 1 (ZIA1), tem como objetivo, proteger os ecossistemas e recursos 

naturais e o patrimônio cultural como condicionamento da ocupação do espaço urbano, promovendo a 

recuperação daqueles que se encontrem degradados; incentivar, qualificar ou conter a ocupação do 

espaço urbano, compatibilizando-a com a capacidade de infraestrutura, do sistema viário e com a 

proteção ao meio ambiente, regulando os usos, a ocupação e o desenvolvimento de atividades 

compatíveis com a conservação dos ecossistemas, recursos naturais e atributos relevantes da 

paisagem urbana. 

Identifica-se, a partir do zoneamento proposto para o município, a forte tendência à expansão urbana 

e a importância da delimitação de zonas industriais que também se encontram em expansão.  
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O município de Campos dos Goytacazes ocupa uma área de aproximadamente 4.032 Km², possuindo 

atualmente 108 bairros em 14 distritos, a saber: Campos dos Goytacazes, Dores de Macabu, Ibitioca, 

Morangaba, Morro do Coco, Mussurepe, Santa Maria, Santo Amaro de Campos, Santo Eduardo, São 

Sebastião de Campos, Serrinha, Tocos, Travessão e Vila Nova de Campos. Os distritos de Mussurepe 

e de Santo Amaro de Campos serão atravessados pela faixa dos oleodutos do Projeto SPOT. 

A Lei Municipal Nº 7.974 de 10 de dezembro de 2007 instituiu a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano 

do município de Campos dos Goytacazes e prevê, em seu art.3º, que todas as normas e dispositivos 

de controle do uso e da ocupação do solo se aplicam à Área Urbana da sede do município e dos 

núcleos urbanos distritais, incluindo as áreas de expansão urbana, conforme delimitação dos 

perímetros urbanos.  

Em relação às divisões em macrozonas apresenta: 

“Para fins de planejamento, gestão e aplicação das normas de uso do solo, a Área 

Urbana do Município definida no Plano Diretor Participativo de Campos dos 

Goytacazes, abrange Macrozonas Urbanas e Macrozonas de Expansão Urbana e 

divide-se em Zonas Urbanas, que poderão conter Eixos de Comércio e Serviço e 

Setores Especiais (Seção I Das Disposições Gerais, Art.55).” 

A tipologia das zonas, para efeito de ordenamento, é dividida em seis zonas ou setores: 

I. Zona Residencial - ZR; 

II. Zona Comercial - ZC; 

III. Eixo de Comércio e Serviços - ECS; 

IV. Zona ou Eixo de Atividades Produtivas - ZAP; 

V. Setores Especiais - SE; 

VI. Zona de Expansão Urbana - ZEU. 

Cada zona apresenta subdivisões: A Zona Residencial é subdividida em quatro zonas: 

• Zona Residencial 1 - ZR 1 - se destina ao uso residencial unifamiliar e bifamiliar, sendo permitido o 

comércio local, serviços locais e uso institucional local, desde que sejam instalados em edificações 

de uso exclusivo e não sejam considerados incômodos à vizinhança; 

• Zona Residencial 2 - ZR 2 - destina-se ao uso residencial unifamiliar, residencial multifamiliar 

horizontal, residencial multifamiliar vertical, sendo permitido o comércio local, serviços locais, uso 

institucional local e principal e, uso misto; 

• Zona Residencial 3 - ZR 3 - destina-se ao uso residencial unifamiliar, residencial multifamiliar 

horizontal, residencial multifamiliar vertical, sendo permitido o comércio e serviços de bairro, uso 

institucional local e institucional principal, indústria doméstica e uso misto, desde que não sejam 

considerados incômodos à vizinhança; 

• Zona Residencial 4 - ZR 4 - destina-se ao uso residencial unifamiliar, residencial multifamiliar 

horizontal, residencial multifamiliar vertical, sendo permitido comércio e serviços locais, comércio e 

serviços de bairro, indústria doméstica e uso misto, uso institucional local e institucional principal. 

A partir das subdivisões propostas identifica-se a forte tendência de urbanização do município propondo 

a expansão do comércio e de serviços locais, o que facilita a acessibilidade dos moradores a esses 

serviços. 
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A Zona Comercial - ZC destina-se, predominantemente, ao comércio e serviços urbanos, dividindo-se 

em Zona de Comércio do Centro Histórico - ZCH e Zona Comercial Principal - ZCP. 

• A Zona de Comércio do Centro Histórico, segmento da Macrozona Central, compreende a área de 

concentração de comércio e serviços do núcleo histórico da cidade, com alta densidade de 

atividades e ocupação horizontal ou de baixa verticalidade, com incentivo à manutenção da 

volumetria atual, condicionada à presença de bens tombados, para a qual se deve estimular o uso 

residencial. Trata-se de uma zona que possui importante patrimônio histórico e atrativos culturais, e 

que para edificação local é necessário consulta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN, ou outros órgãos federais, estaduais ou municipais competentes em cada caso. 

• A Zona Comercial Principal compreende a área de concentração de comércio e serviços, de 

verticalização baixa e média, compatível com a diversidade comercial e a presença de bens de 

interesse cultural. 

O Artigo 70 dispõe sobre os Eixos de Comércio e Serviços – ECS subdividindo-o em três. Esses eixos 

correspondem às faixas da Zona Urbana localizadas ao longo de uma via, de estímulo à implantação 

ou reforço de um centro de comércio e serviços, de apoio ao uso residencial, de abrangência local ou 

regional. 

• Eixo de Comércio e Serviços 1 - ECS 1 destina-se ao comércio e serviço local e ao uso residencial 

unifamiliar e multifamiliar; 

• Eixo de Comércio e Serviços 2 - ECS 2 destina-se ao comércio e serviço de bairro e ao uso 

residencial unifamiliar e multifamiliar; 

• Eixo de Comércio e Serviços 3 - ECS 3 destina-se ao comércio e serviço principal e ao uso 

residencial unifamiliar e multifamiliar. 

Os Eixos de Comércio e Serviços também são áreas em expansão para a intensificação do comércio 

no município que permitem a presença de residências. A Seção VI do Plano Diretor apresenta a Zona 

ZAP destinada à instalação de indústrias e armazenagem de produtos industriais prevendo a expansão 

desse segmento econômico no município. 

O zoneamento prevê, ainda, setores especiais, tais como o Setor Especial Institucional - SEI; o Setor 

Especial de Recreação - SER e o Setor Especial de Preservação - SEP. 

A Seção VII dos Setores Especiais, apresenta as Zonas de Expansão Urbana - ZEU, incluídas na 

Macrozona de Expansão Urbana que compreende as glebas de terra não parceladas situadas na 

periferia da área urbana ocupada, para as quais deverão ser elaborados Planos de Ordenamento do 

Território - POT`s, que orientem o processo de sua urbanização. O Plano Diretor destaca, ainda, a 

revisão ou a nova definição para alguns núcleos urbanos, entre eles, o de São Sebastião de Campos 

(sede do 4º distrito). 

No Muncípio de Campos dos Goytacazes, considerando as disposições do Plano Diretor  

(Lei nº 7.972/2008) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo ( Lei nº 7.274/2008), o traçado percorre as 

seguintes áreas previstas no Mapa do Anexo I desta Lei : Área Rural de Planície; Área Urbana; e Área 

com Potencial para Atividades Produtivas.  

No município de Quissamã, a Lei complementar Nº 002/2006, institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável do Município de Quissamã - RJ, e estabelece diretrizes e normas para o 

ordenamento físico-territorial e urbano, o uso, a ocupação e o parcelamento do solo. 

O artigo nº 43 do Capítulo I estabelece no território de Quissamã as seguintes zonas: 

I. Zona de Ocupação Básica - ZOB; 

II. Zona de Ocupação Preferencial - ZOP; 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  

 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 

 

608 

III. Zona de Ocupação Controlada - ZOC; 

IV. Zona Especial de Interesse Turístico - ZIT; 

V. Zona Especial de Interesse Social - ZIS; 

VI. Zona Especial de Interesse Ambiental - ZIA; 

VII. Zona Especial de Negócios - ZEN; 

VIII. Zona Rural - ZR; 

IX. Áreas Reservadas - AR. 

Segundo o artigo 45, as Zonas de Ocupação são todas urbanas e se classificam, segundo seu nível 

máximo de adensamento permitido, em Controlada, Básica e Preferencial, em função das condições e 

disponibilidade de infraestrutura urbana, capacidade da rede viária e das diretrizes estratégicas de 

expansão urbana do Plano Diretor23. 

Cada zona possui características próprias conforme descrito abaixo: 

I. Zona de Ocupação Básica - ZOB: São as que apresentam potencial de urbanização 

subaproveitado, com ocupação não consolidada, déficit de infraestrutura, de sistema viário, de 

transporte, de comércio e serviços, e onde a ocupação do solo deve ser de intensidade moderada. 

II. Zona de Ocupação Preferencial - ZOP: São aquelas de privilegiada centralidade, próximas da 

infraestrutura básica e dos equipamentos urbanos, com boas condições de acesso e cuja 

intensificação de ocupação é estratégica para a consolidação da cidade compacta e econômica e 

dos vetores adequados de expansão urbana. 

III. Zona de Ocupação Controlada - ZOC: São as que apresentam restrições a uma ocupação mais 

intensiva do solo. 

IV. Zona Especial de Interesse Turístico - ZIT: São aquelas destinadas a fins turísticos e de lazer, 

devido à beleza paisagística e/ou valor histórico-cultural. 

• ZIT 1 - Centro Histórico e Comercial; 

• ZIT 2 - João Francisco; 

• ZIT 3 – Visgueiro; 

• ZIT 4 - Barra do Furado; 

• ZIT 5 - Lagoa Feia. 

I. Zona Especial de Interesse Social - ZIS: são aquelas destinadas aos usos de interesse social, em 

especial de habitações de interesse social. 

• ZIS 1 - Ribeira; 

• ZIS 2 - Penha; 

• ZIS 3 - Vila do Carmo; 

• ZIS 4 - Conjunto Habitacional do Carmo; 

• ZIS 5 - Santa Catarina. 

I. Zona Especial de Interesse Ambiental - ZIA: 

 
23 Lei Complementar nº 002/2006. Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Quissamã/RJ. 
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• ZIA 1 - Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba; 

• ZIA 2 - Parque Municipal dos Terraços Marinhos; 

• ZIA 3 - Corredor de Mata Atlântica; 

• ZIA 4 - Lagoa da Ribeira; 

• ZIA 5 - Parque Urbano Municipal de Quissamã; 

• ZIA 6 - Bosque Urbano da Ribeira; 

• ZIA 7 - Praças Urbanas. 

I. Zona Especial de Negócios - ZEN: São aquelas destinadas a complexos de empreendimentos 

econômicos agropecuários, industriais e de serviços, geradores de trabalho e renda, de interesse 

para a sustentabilidade da economia municipal. 

• ZEN 1 - Empreendimentos Agroindustriais; 

• ZEN 2 - Indústrias de pequeno e médio porte; 

• ZEN 3 - Cultivos agrícolas irrigados de pequenos e médios produtores rurais, em especial de frutas 

e atividades de beneficiamento primário de seus derivados. 

• ZEN 4 - Atividades de logística e apoio à produção de petróleo e gás na Bacia de Campos. 

• ZEN 5 - Empreendimentos de Apoio à Pesca e ao Transporte Marítimo de Suprimentos.  

I. Zona Rural - ZR: Prevalece o módulo agrário mínimo de 20.000m² (vinte mil metros quadrados) 

ou 2ha (dois hectares) para o parcelamento do solo. 

II. Áreas Reservadas - AR: são espaços destinados às instalações de obras de infraestrutura de 

interesse público, à segurança de infraestrutura instalada, assim como à implantação de 

equipamentos de interesse coletivo. 

O traçado dos oleodutos do projeto SPOT atravessa a Zona Rural (ZR) e a Zona Especial de Negócios 

4 (ZEN - 4). 

O Mapa 7.31 apresenta as divisões de zoneamento dos municípios da AER, nas proximidades com o 

empreendimento. 
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Diante do apresentado, cabe às municipalidades da AER executar a gestão pública dos territórios de 

acordo com o afirmado por Dias (2002) que diz respeito ao direito à cidade que atenda às suas funções 

sociais. Trata-se de uma árdua tarefa de buscar concretizar, na esfera municipal, a equidade e a justiça 

social, pois falar de desenvolvimento urbano é falar de um ambiente em que as desigualdades sociais 

estejam reduzidas e onde os cidadãos possam ser tratados de forma igual. Portanto, na função social 

da cidade há o propósito de defesa e proteção do meio ambiente e da qualidade de vida dos cidadãos, 

qual seja a função ambiental da cidade. Destaca-se que o zoneamento dos municípios deve 

compreender a dinâmica socioeconômica atual, apontando para a tendência de processo de 

urbanização. Tal processo, marcado pelo aumento proporcional da população urbana em relação à 

população rural, é um fenômeno mundial e transformador da organização espacial.  

Segundo Vilaça (2001) (apud Zacchi & Faria, 2011), a configuração do espaço urbano das cidades 

brasileiras é predominantemente marcada pela dualidade centro X periferia. No entanto, Lago (2000) e 

Caldeira (2000) (apud Zacchi & Faria, 2011) afirmam que um conjunto de transformações de ordem 

econômica, social e política, a partir da década de 1980, tornou necessário rever este modelo dual de 

ocupação do solo nas cidades. 

Nos municípios da AER, de acordo com o IBGE, a taxa de urbanização em 2010 nos municípios da 

AER era de 78,5% para São João da Barra, 90,3% para Campos dos Goytacazes e 64,2% para 

Quissamã. O Quadro 7.146 apresenta a evolução da taxa de urbanização dos municípios nas últimas 

três décadas. 

Quadro 7.146: Taxa de urbanização dos municípios da AER (1991-2010), em %. 

MUNICÍPIO 1991 2000 2010 

São João da Barra 50,2 70,9 78,5 

Campos dos Goytacazes 83,4 89,4 90,3 

Quissamã 42,1 56,3 64,2 

Fonte: IBGE, 2018. 

Conforme apresentado no Quadro 7.146, as taxas de urbanização dos municípios da AER apresentam-

se num crescente, desde a década de 1990. De acordo com Lefebvre (1999), existe uma associação 

entre a questão urbana e a questão industrial, compreendendo que o incremento da urbanização parte 

do processo de industrialização. Quando relacionado à área de estudo, verifica-se a forte influência do 

setor petrolífero para a aceleração da urbanização dos municípios da AER. 

b) Principais Tipos de Uso do Solo 

 Uso do solo na AER 

De acordo com o Mapeamento da Cobertura e Uso do Solo das Regiões Hidrográficas realizadas pelo 

INEA (2018), na AER são encontradas 09 subclasses de uso do solo onde nota-se a forte presença de 

áreas antrópicas agropastoris e de áreas naturais não florestadas, representando 56,24% e 24,09%, 

respectivamente, seguidas de longe pelas áreas naturais florestadas, com 7,48% de uso. 

As áreas antrópicas agropastoris (não consolidado), áreas de mangue e silvicultura têm uma 

representatividade abaixo de 1%, conforme apresentado na Figura 7.387 a seguir. A localização das 

áreas com os principais usos do solo na AER é apresentada no Mapa 7.32 abaixo. 
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Figura 7.387: Distribuição do Uso do Solo na AER. 

 
Fonte: Uso do Solo - IBGE 2016. 

As pastagens presentes na AER são destinadas, principalmente, à criação de gado leiteiro e de corte, 

enquanto entre as culturas temporárias destacam-se a produção de cana-de-açúcar nas grandes 

propriedades e a produção de abacaxi, principalmente em São João da Barra. Nas pequenas 

propriedades há o cultivo de maxixe e maracujá. 
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c) Turismo e Lazer 

Este item apresenta aspectos turísticos relacionados aos municípios da Área de Estudo Regional 

(AER). 

A Organização Mundial de Turismo (OMT) define turismo como “as atividades que as pessoas realizam 

durante viagens e escalas em lugares diferentes do seu entorno habitual por um período de tempo 

inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios e outros (OMT, 2003, p 21 apud Ministério do 

Turismo, 2003)”. Os municípios da AER apresentam potencial turístico relacionado aos seus atrativos 

naturais (lagoas, praias e restingas), ao patrimônio histórico, visto que fazem parte de uma região que 

passou por sucessivos ciclos econômicos desde o Brasil Colônia e, mais recentemente, ao turismo de 

negócios, considerando o número de empresas que vêm se instalando, principalmente, no município 

de São João da Barra. 

Assim, a seguir é apresentada a descrição do contexto e das atrações turísticas por município. Destaca-

se que tais atrações podem também fazer parte do Patrimônio Histórico dos municípios, tais como o 

conjunto arquitetônico, por exemplo. Em alguns casos, as atrações turísticas também são locais de 

lazer da população de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã. 

São João da Barra apresenta as diretrizes para o desenvolvimento do turismo em sua política de 

desenvolvimento municipal. Tais diretrizes estão expostas no plano diretor do município onde, além 

das diretrizes, são apresentadas ações estruturantes para o seu desencadeamento. 

Dentre as diretrizes traçadas pelo município estão: o desenvolvimento do turismo de negócios; a 

adequação do turismo aos novos vetores de desenvolvimento do município e, o seu efetivo 

estabelecimento. Como ações estruturantes destacam-se: a capacitação de mão de obra local, a 

promoção e divulgação das atividades turísticas e a garantia de adequação da prestação de serviços 

turísticos. 

De acordo com o site24 oficial do município, São João da Barra apresenta atrativos naturais 

relacionados às praias e ao rio Paraíba do Sul. A saber: 

• Delta do Paraíba do Sul; 

• Manguezal. 

As praias mais conhecidas são: 

• Praia de Atafona; 

• Praia e Lagoa do Grussaí; 

• Praia do Chapéu do Sol; 

• Lagoa e praia de Iquipari; 

• Barra do Açu e Lagoa Salgada. 

As Figuras 7.388 a 7.397 apresentam alguns dos atrativos turísticos do município. 

 

  

 
24 Prefeitura de São João da Barra. Atrativos Naturais. [201-]. <http://www.sjb.rj.gov.br/atrativos-naturais>. Acessado em agosto
de 2019.
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Figura 7.388: Novo Balneário em Atafona - 
São João da Barra/RJ.  

Figura 7.389: Polo Gastronômico de Grussaí - 
São João da Barra/RJ. 

  
Fonte: Prefeitura de São João da Barra, [201-]. Disponível 
em: http://www.sjb.rj.gov.br/praias-e-lagoas. Acesso em: 
agosto de 2019. 

Fonte: Prefeitura de São João da Barra, [201-]. Disponível 
em: http://www.sjb.rj.gov.br/praias-e-lagoas. Acesso em: 
agosto de 2019 

Figura 7.390: Espaço da Ciência no Novo 
Balneário em Atafona - São João da Barra/RJ.  

Figura 7.391: Praia de Atafona - São João da 
Barra/RJ. 

  
Fonte: Prefeitura de São João da Barra, [201-]. Disponível 
em: http://www.sjb.rj.gov.br/praias-e-lagoas. Acesso em: 
agosto de 2019. 

Fonte: Prefeitura de São João da Barra, [201-]. Disponível 
em: http://www.sjb.rj.gov.br/praias-e-lagoas. Acesso em: 
agosto de 2019. 

Figura 7.392: Praia e Lagoa de Grussaí - São 
João da Barra/RJ.  

Figura 7.393: Praia Chapéu do Sol - São João 
da Barra/RJ.  

  
Fonte: Prefeitura de São João da Barra, [201-]. Disponível 
em: http://www.sjb.rj.gov.br/praias-e-lagoas. Acesso em: 
agosto de 2019. 

Fonte: Prefeitura de São João da Barra, [201-]. Disponível 
em: http://www.sjb.rj.gov.br/praias-e-lagoas. Acesso em: 
agosto de 2019. 
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Figura 7.394: Lagoa e Praia de Iquipari - São 
João da Barra/RJ.  

Figura 7.395: Barra do Açu e Lagoa Salgada - 
São João da Barra/RJ.  

  
Fonte: Prefeitura de São João da Barra, [201-]. Disponível 
em: http://www.sjb.rj.gov.br/praias-e-lagoas. Acesso em: 
agosto de 2019. 

Fonte: Prefeitura de São João da Barra, [201-]. Disponível 
em: http://www.sjb.rj.gov.br/praias-e-lagoas. Acesso em: 
agosto de 2019. 

Figura 7.396: Delta do Paraíba do Sul - São 
João da Barra/RJ.  

Figura 7.397: Manguezal - São João da 
Barra/RJ. 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de São João da Barra, [201-]. 
Disponível em: http://www.sjb.rj.gov.br/praias-e-lagoas. 
Acesso em: agosto de 2019. 

Fonte: Prefeitura Municipal de São João da Barra, [201-]. 
Disponível em: http://www.sjb.rj.gov.br/praias-e-lagoas. 
Acesso em: agosto de 2019. 

As Figuras 7.398 a 7.405 apresentam os prédios históricos do município. 
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Figura 7.398: Palácio Cultural Carlos Martins 
(Antigo Grupo Escolar) - São João da 
Barra/RJ. 

Figura 7.399: Cine Teatro São João - São João 
da Barra/RJ.  

  

Fonte: Mott MacDonald, 2019. 
Fonte: Prefeitura Municipal de São João da Barra, 2013. 
Disponível em: http://www.sjb.rj.gov.br/bens-historicos. 
Acesso em: agosto de 2019. 

Figura 7.400: Estação das Artes Derly 
Machado - São João da Barra/RJ.  

Figura 7.401: Centro Cultural Narcisa Amália - 
São João da Barra/RJ.  

  

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 2017.
Fonte: Mapa de Cultura RJ, 2012. Disponível em: 
http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/centro-cultural-
narcisa-amalia. Acesso em: agosto de 2019. 
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Figura 7.402: Antiga Casa da Câmara e Cadeia 
Pública - São João da Barra/RJ.  

Figura 7.403: Igreja Matriz de São João Batista 
- São João da Barra/RJ. 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de São João da Barra, 2013. 
Disponível em: http://www.sjb.rj.gov.br/bens-historicos. 
Acesso em: agosto de 2019. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 2017.. 

Figura 7.404: Fórum Municipal de São João da 
Barra - São João da Barra/RJ.  

Figura 7.405: Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição e Boa Morte - São João da 
Barra/RJ.  

  
Fonte: Parahybano, 2015. Disponível em: 
https://www.parahybano.com.br/forum-de-sao-joao-da-barra-
um-patrimonio-nao-reconhecido-pela-herity/. Acesso em 
agosto de 2019. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 2017.. 

O município de Campos dos Goytacazes apresenta muitos atrativos culturais e naturais. Tais atrativos 

estão fortemente relacionados à história do município e aos ciclos econômicos do Brasil. 

O plano diretor municipal prevê áreas de valorização turística e de lazer. De acordo com o Artigo 138 

do plano diretor, tais áreas, urbanizadas ou não, são assim consideradas por seus recursos naturais, 

culturais e paisagísticos, apresentando condições para consolidação e ou exploração de atividades 

turísticas, culturais e de lazer. A seguir são apresentadas as áreas de valorização turística e de lazer, 

de acordo com o plano diretor do município. 

I. Os distritos de Morangaba e Ibitioca, situados na zona de amortecimento do Parque Estadual do 

Desengano, aí incluídos a APA da lagoa de Cima e o Baixo Vale do Imbé; 

II. O rio Ururaí; 

III. A faixa marginal da lagoa Feia; 
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IV. A orla do Farol de São Tomé; 

V. O trecho municipal do rio Paraíba do Sul e suas ilhas; 

VI. O complexo orográfico do morro do Coco; 

VII. A faixa marginal de proteção da lagoa do Campelo; 

VIII. O conjunto formado pelo Mosteiro de São Bento e o Colégio dos Jesuítas, além de outras áreas 

de interesse que englobem um conjunto de bens materiais ou caminhos culturais, que configuram 

os “Caminhos do Açúcar”. 

As Figuras 7.406 a 7.417 destacam algumas áreas de valorização turística e de lazer. 

Figura 7.406: Parque Estadual do Desengano 
- Campos dos Goytacazes/RJ.  

Figura 7.407: Lagoa de Cima - Campos dos 
Goytacazes/RJ. 

  
Fonte: INEA. Disponível em: 
http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/conheca-
as-unidades-de-conservacao/parque-estadual-do-
desengano/. Acesso em: agosto de 2019. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 2017.. 

Figura 7.408: Rio Ururaí - Campos dos 
Goytacazes/RJ. 

Figura 7.409: Lagoa Feia - Campos dos 
Goytacazes/RJ. 

  

Fonte: FOLHA1, 2019. Disponível em: 
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/09/esporte/12525
02-proximo-destino-do-caminha-campos-rio-ururai--lagoa-
de-cima.html. Acesso em: agosto de 2019. 

Fonte: Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 2015. 
Disponível em: http://www.camaracampos.rj.gov.br/14-
memorial/849-os-sete-capitaes. Acesso em: agosto de 2019. 
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Figura 7.410: Orla do Farol de São Tomé - 
Campos dos Goytacazes/RJ. 

Figura 7.411: Rio Paraíba do Sul - Campos 
dos Goytacazes/RJ. 

  

Fonte: Prefeitura de Campos dos Goytacazes, 2012. 
Disponível em: 
https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=16
336. Acesso em: agosto de 2019.  

Fonte: Portal Saneamento Básico, 2017. Disponível em: 
https://www.saneamentobasico.com.br/recuperacao-da-
qualidade-ambiental-na-bacia-rio-paraiba-sul/. Acesso em: 
agosto de 2019.  

Figura 7.412: Canal das Flechas - Campos dos 
Goytacazes/RJ. 

Figura 7.413: Praia de Farol de São Tomé - 
Campos dos Goytacazes/RJ. 

  
Fonte:Mott MacDonald, 2019. Fonte:Mott MacDonald, 2019. 

Figura 7.414: Morro do Coco - Campos dos 
Goytacazes/RJ.  

Figura 7.415: Ponte sobre canal da lagoa do 
Campelo - Campos dos Goytacazes/RJ.  

  
Fonte: Mapio, 2018. Disponível em: https://mapio.net/pic/p-
4476828 . Acesso em: agosto de 2019. 

Fonte: Geoview. Disponível em: 
http://br.geoview.info/fazenda_barra_seca_ponte_sobre_o_c
anal_da_lagoa_do_campelo_2010,38606603p. Acesso em: 
agosto de 2019. 
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Figura 7.416: Mosteiro São Bento - Campos 
dos Goytacazes/RJ. 

Figura 7.417: Colégio dos Jesuítas - Campos 
dos Goytacazes/RJ.  

 

 

Fonte: Jornal Online Terceira Via, 2019. Disponível em: 
https://www.jornalterceiravia.com.br/2019/03/17/mosteiro-
de-sao-bento-a-caminho-dos-seus-400-anos-de-existencia/. 
Acesso em:agosto de 2019. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 2017.

O plano diretor municipal de Quissamã, possui diretrizes para a articulação de uma política de turismo 

no município voltada ao planejamento ambiental e urbano. Segundo o site da prefeitura, o município 

apresenta atrativos culturais e naturais que estão relacionados à sua história e a sua cultura. A saber: 

• Praia do Visgueiro; 

• Praia de Barra do Furado; 

• Parque Nacional de Jurubatiba; 

• Lagoa Feia; 

• Fazenda Trindade; 

• Fazenda São Miguel; 

• Fazenda São Manoel; 

• Fazenda Santa Francisca; 

• Fazenda Mandiquera; 

• Fazenda Machadinha; e 

• Casa Mato de Pipa. 

As Figuras 7.4187 a 7.429 apresentam alguns dos atrativos turísticos do município. 

  

https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/praia_de_barra_do_furado/2
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/parque_nacional_de_jurubatiba/10
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/lagoa_feia/1
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_trindade/9
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_sao_miguel/8
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_sao_manoel/7
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_santa_francisca/6
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_mandiquera/4
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_machadinha/3
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/casa_mato_de_pipa/5
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Figura 7.418: Praia do Visgueiro - 
Quissamã/RJ.  

Figura 7.419: Praia de Barra do Furado - 
Quissamã/RJ. 

  
Fonte: Mapa de Cultura RJ. Disponível em: 
http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/praia-do-
visgueiro#prettyPhoto. Acesso em: agosto de 2019. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Quissamã, 2017.Disponível em: 
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/praia_de_barra_
do_furado/2. Acesso em: agosto de 2019.  

Figura 7.420: Parque Nacional de Jurubatiba 
- Quissamã/RJ.  

Figura 7.421: Lagoa Feia - Quissamã/RJ.  

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Quissamã, 2008. Disponível 
em: 
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/parque_naci
onal_de_jurubatiba/10. Acesso em: agosto de 2019.  

Fonte: Mapa de Cultura RJ. Disponível em: 

http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/lagoa-feia>. Acesso 
em: agosto de 2019. Acesso em: agosto de 2019.. 

Figura 7.422: Fazenda Trindade - 
Quissamã/RJ. 

Figura 7.423: Fazenda São Miguel - 
Quissamã/RJ.  

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Quissamã, 2017. Disponível 
em: 
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_trin
dade/9. Acesso em: agosto de 2019.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Quissamã, 2012. Disponível em:  
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_sao_mi
guel/8. Acesso em: agosto de 2019. 

https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_sao_miguel/8
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_sao_miguel/8
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Figura 7.424: Fazenda São Manoel - 
Quissamã/RJ. 

Figura 7.425: Fazenda Santa Francisca - 
Quissamã/RJ. 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Quissamã, 2012. Disponível 
em: 
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_sao
_manoel/7. Acesso em: agosto de 2019. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Quissamã, 2017. Disponível em: 
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_santa_fr
ancisca/6. Acesso em: agosto de 2019.  

Figura 7.426: Fazenda Mandiquera - 
Quissamã/RJ. 

Figura 7.427: Fazenda Machadinha - 
Quissamã/RJ. 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Quissamã, 2012. Disponível 
em: 
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_ma
ndiquera/4. Acesso em: agosto de 2019. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Quissamã, 2012. Disponível em: 
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/fazenda_machad
inha/3. Acesso em: agosto 2019.  

Figura 7.428: Casa mato de Pipa - 
Quissamã/RJ. 

Figura 7.429: Museu Casa Quissamã - 
Quissamã/RJ. 

   
Fonte: Prefeitura Municipal de Quissamã, 2012. Disponível 
em: 
https://quissama.rj.gov.br/site/ponto_turistico/casa_mato_d
e_pipa/5. Acesso em: agosto de 2019. 

Fonte: Museus do Rio, 2010. Disponível em: 
https://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=co
m_k2&view=item&id=74:museu-casa-
quissam%C3%A3&Itemid=219. Acesso em: agosto de 2019.  

Os Mapas 7.33 e 7.34 apresentam os atrativos naturais e culturais e as áreas de valorização turística 

e de lazer dos municípios da AER.   
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Identifica-se a importância das atividades turísticas para os municípios da AER, mesmo que essas 

atividades não sejam as que proporcionem a maior fonte de receita municipal. São João da Barra, 

Campos dos Goytacazes e Quissamã apresentam potencial turístico que requer uma gestão eficiente 

associada aos demais setores municipais, tais como: infraestrutura, serviços e educação. 

O lazer das comunidades dos municípios da AER está diretamente relacionado aos seus atrativos 

naturais. Neste tocante, as cachoeiras e as praias atraem os moradores, principalmente no verão, 

quando São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã recebem turistas de outros 

municípios da região Norte Fluminense e de demais locais do estado do Rio de Janeiro. 

d) Patrimônio Histórico, Arqueológico, Paisagístico e Cultural 

O potencial arqueológico de uma determinada área é definido como “a probabilidade de ocorrência de 

vestígios culturais materiais que apresentem significância para um dado contexto” (JULIANI, 1997, 

p74). Muitos são os fatores que interferem nesta probabilidade, dentre os quais consideramos de maior 

importância para a área em questão: contexto de ocupação histórica, contexto ambiental e grau de 

preservação do solo. 

Entende-se como patrimônio um conjunto de bens materiais e/ou imateriais que contam a história de 

um povo e sua relação com o ambiente. Esse patrimônio apresenta diferentes classificações, podendo 

ser histórico, arqueológico, paisagístico e cultural ou até mesmo ser classificado em mais de uma 

categoria ao mesmo tempo. 

O patrimônio histórico e cultural de um determinado lugar está relacionado à sua história por intermédio 

da arquitetura, documentos, obras de arte, usos e costumes, entre outros. Destaca-se que tais 

patrimônios não são só representados pelos bens que passaram pelo processo de tombamento, 

também contemplando aqueles que são valorizados pela população. Desta forma, são importantes para 

a construção da identidade da população, sendo uma referência. 

Os municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã apresentam um patrimônio 

cultural, histórico e paisagístico relacionado à própria história do Brasil. Apresentam vestígios da 

riqueza da Região Norte Fluminense no decorrer do século XIX relacionada, principalmente, à indústria 

açucareira. Esses vestígios podem ser percebidos pela presença, na paisagem urbana, de suntuosos 

casarões, alguns tombados, outros em ruínas (MARAFON et al, 2005). As manifestações culturais, tais 

como os festejos tradicionais, são incorporados ao cotidiano da população e fazem parte do calendário 

oficial nos municípios. 

As festas populares são comemorações ou eventos festivos, cuja principal característica é a 

participação do povo (coletividade). Tais manifestações se caracterizam, também, pela presença 

marcante das tradições regionais, rituais religiosos, comidas, músicas, danças e roupas típicas. 

De acordo com Caponero & Leite (2010), é preciso pensar a festa não apenas como um ritual passado, 

onde são imprescindíveis não só a contextualização histórica e os principais aspectos culturais da 

cidade, mas também, seu entrelaçamento com a história contemporânea, com a cultura massificadora 

da modernidade globalizada e com o turismo de massa que atrai milhares de pessoas interessadas na 

riqueza religiosa, cultural ou histórica, ou apenas interessadas em divertimento. 

São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã, são municípios cujas festas populares 

apresentam uma forte presença religiosa relacionada aos ritos católicos. 

O Quadro 7.147 apresenta os principais festejos populares identificados nos municípios da AER. 
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Quadro 7.147: Festejos populares identificados nos municípios da AER.  

MUNICÍPIO MÊS FESTEJO 

São João da Barra 

Fevereiro Nossa Senhora dos Navegantes 

Abril Nossa Senhora da Penha 

Maio 
Festa da Imperatriz do Divino Espirito Santo 

Carreata Nossa Senhora de Fátima na localidade de Cazumbá 

Junho 

Festa do Padroeiro São João Batista 

Festa de São Pedro 

Aniversário da Cidade 

Santo Antônio 

Julho Festejo em Água Preta 

Setembro Festejo de Santa Cruz na localidade de Cazumbá 

Outubro Festa de São Benedito 

Dezembro Nossa Senhora da Conceição 

Campos dos Goytacazes 

Janeiro Santo Amaro 

Março Festa de São José 

Julho 
Exposição Agropecuária e Industrial de Campos dos Goytacazes 

Festa de São Bento 

Agosto Santíssimo Salvador 

Outubro 

Santo Eduardo 

Festa de Nossa Senhora do Rosário 

Festa de Santa Terezinha 

Novembro 
Festejo em São Martinho 

Festa de Nossa Senhora das Graças em Caboio 

Quissamã 

Janeiro Aniversário da Cidade 

Fevereiro Nossa Senhora do Desterro 

Junho 
Emancipação do Município 

Festa de São Pedro 

Outubro Festa de Nossa Senhora da Boa Morte 

Fonte: Feriados Municipais, 2019. Levantamento de Campo, MM, 2019. 

Destaca-se que os festejos destacados no Quadro 7.147, são os que, de alguma forma, mobilizam 

grande parte da população desses municípios. 

As manifestações de cunho artístico, cultural e religioso ocorrem ao longo do ano em diversos pontos 

dos municípios da AER, mobilizando a população e alterando o cotidiano dos moradores. É importante 

levar em conta as datas e locais de manifestações de cunho artístico, cultural e religioso ao planejar 

atividades relacionadas ao empreendimento, no intuito de respeitar a cultura local de cada município. 

A partir dos dados adquiridos no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), do estado do Rio de Janeiro, foram listados os bens e 

patrimônios culturais e históricos identificados nos municípios de São João da Barra, Campos dos 

Goytacazes e Quissamã. Esses são apresentados em dois quadros: Quadro 7.148 que apresenta os 

bens identificados na esfera federal e Quadro 7.148, que apresenta os bens identificados na esfera 

estadual. Neste estudo não foram identificados bens tombados no âmbito municipal. 

 

http://www.feriadosmunicipais.com.br/rio-de-janeiro/


Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  

 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 

 

633 

Quadro 7.148: Bens e patrimônios na esfera federal identificados nos municípios da AER. 

PATRIMÔNIO 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS (N) 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS (E) 
TIPO DE PATRIMÔNIO 

SITUAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO 

ÓRGÃO 
REFERÊNCIA 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA 

São João da Barra I -41.0348 -21.8289 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Rui Saldanha - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Ponta do Caçador - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Almapura - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio do Bugre - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Campo da Boa Vista - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio das Marrecas - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Santo Amaro - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Histórico “Vila da Rainha” - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Campos dos Goytacazes III -41,2792 -21,5948 Arqueológico Protegido IPHAN 

Casa de Câmara e Cadeia -41.0492 -21.6367 Material (edificação) Tombado IPHAN 

Cemitério Municipal de S. João da Barra -41.0523 -21.6464 Material (conjunto arquitetônico) Instrução IPHAN 

Jongo do Sudeste - - 
Imaterial (Forma de Expressão). 
Abrangência RJ, ES, SP e MG 

Registrado IPHAN 

Matrizes do Samba do Rio de Janeiro: 
partido alto, samba de terreiro e samba-
enredo 

- - 
Imaterial (Forma de Expressão). 
Abrangência RJ 

Registrado IPHAN 

Ofício dos Mestres de Capoeira - - 
Imaterial (Saberes). Abrangência 
Nacional 

Registrado IPHAN 

Roda de Capoeira - - 
Imaterial (Saberes). Abrangência 
Nacional 

Registrado IPHAN 

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Sítio do KM 101 da BR 101 -41.5966 -21.8890 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio da Santa Casa - - Arqueológico Protegido IPHAN 
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PATRIMÔNIO 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS (N) 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS (E) 
TIPO DE PATRIMÔNIO 

SITUAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO 

ÓRGÃO 
REFERÊNCIA 

Sambaqui da Boa Vista - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sambaqui do Rio Preto - 41,4631 - 21,7407 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Usina Santa Cruz -41.4037 -21.7554 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sambaqui de Santo Amaro - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sambaqui da Lagoa dos Jacarés - 41,1322 - 21,8109 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Lítico Fazenda São Pedro - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sambaqui de Itabapoana I - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sambaqui de Itabapoana II - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sambaqui das Marrecas -41,0757 -21,9663 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Chiquito - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio da Serra -41.4646 -21.7919 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio da Cancela -41.4372 -21.773 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Lannes -41.6066 -21.889 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Marobá - 41,3612 - 21,7238 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio São Marcos -41.4297 -21.7685 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Pedra Negra -41.462 -21.7901 Arqueológico Protegido IPHAN 

Vila da Rainha - 41,3736 - 21,2069 Arqueológico Protegido IPHAN 

Campos dos Goytacazes I -41.4244 -21.4213 Arqueológico Protegido IPHAN 

Campos dos Goytacazes II -41.3459 -21.5017 Arqueológico Protegido IPHAN 

Campos dos Goytacazes IV -41.3455 -21.5039 Arqueológico Protegido IPHAN 

Campos dos Goytacazes V -41.3562 -21.4866 Arqueológico Protegido IPHAN 

Campos dos Goytacazes VI -41.4528 -21.4042 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Histórico Fazenda São José -41.3137 -21.8394 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio do Caju - 41,3419 - 21,7525 Arqueológico Protegido IPHAN 
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PATRIMÔNIO 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS (N) 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS (E) 
TIPO DE PATRIMÔNIO 

SITUAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO 

ÓRGÃO 
REFERÊNCIA 

Sítio Fazenda Santa Rita - 41,2961 - 21,8277 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio “Torre 61” - 41,2467 - 21,8549 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Tupiguarani - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Curral Velho 7597340.00007 251541.999999 Arqueológico Protegido IPHAN 

Doze Irmãos 7584718.00007 245132.999999 Arqueológico Protegido IPHAN 

Travessão 7604429.00007 260250.999999 Arqueológico Protegido IPHAN 

Capela de Nossa Senhora do Rosário do 
Engenho do Visconde 

-41.2986 -21.8198 Material (edificação e acervo) Tombado IPHAN 

Solar do Visconde  -41.3238 -21.7560 Material (edificação) Tombado IPHAN 

Solar e Capela do Engenho do Colégio e 
capela 

-41.2695 -21.8379 Material (conjunto arquitetônico) Tombado IPHAN 

Solar de Santo Antônio - - Material (edificação) Tombado IPHAN 

Solar dos Airizes -41.2581 -21.7631 Material (edificação) Tombado IPHAN 

Solar da Baronesa de Muriaé -41.3188 -21.7683 Material (edificação) Tombado IPHAN 

Igreja Nossa Senhora da Lapa -41.3162 -21.7548 Material (edificação e acervo) Instrução IPHAN 

Instituto Presídio do Norte do Estado -41.3326 -21.7441 Material (edificação) Instrução IPHAN 

Mosteiro de São Bento, localizado no distrito 
de Mussurepe 

-41.1373 -21.9103 Material (conjunto arquitetônico) Instrução IPHAN 

Palacete Finazinha Queiroz, atual Casa de 
Cultura Vila Maria 

-41.3336 -21.7524 Material (edificação) Instrução IPHAN 

Prédio do Mercado Municipal de Campos 
dos Goytacazes 

-41.326 -21.7583 Material (edificação) Instrução IPHAN 

Estação Ferroviária de Dores de Macabu -41.5073 -21.9884 Ferroviário Valorado IPHAN 

Estação Ferroviária de Santa Maria -41.4479 -21.2701 Ferroviário Valorado IPHAN 

Estação Ferroviária de Santo Eduardo -41.4615 -21.2196 Ferroviário Valorado IPHAN 
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PATRIMÔNIO 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS (N) 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS (E) 
TIPO DE PATRIMÔNIO 

SITUAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO 

ÓRGÃO 
REFERÊNCIA 

Jongo do Sudeste - - 
Imaterial (Forma de Expressão). 
Abrangência RJ, ES, SP e MG 

Registrado IPHAN 

Matrizes do Samba do Rio de Janeiro: 
partido alto, samba de terreiro e samba-
enredo 

- - 
Imaterial (Forma de Expressão). 
Abrangência RJ 

Registrado IPHAN 

Ofício dos Mestres de Capoeira - - 
Imaterial (Saberes). Abrangência 
Nacional 

Registrado IPHAN 

Roda de Capoeira - - 
Imaterial (Saberes). Abrangência 
Nacional 

Registrado IPHAN 

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ 

Sede da Fazenda Mato de Pipa (casa) - - Material (edificação) Instrução IPHAN 

Fazenda Mandiqueira (casa) - - Material (edificação) Instrução IPHAN 

Fazenda da Machadinha (casa)  - - Material (edificação) Instrução IPHAN 

São Miguel do Furado 7552912.56 275680.86 
Arqueológico (Sambaqui, 
berbigueiro, concheiro) 

Protegido IPHAN 

Sítio Rio do Meio 7556413.94 232904.78 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Sacarrão 7556075.87 232748.95 Arqueológico Protegido IPHAN 

Sítio Sacarrão - Rio do Meio II - - Arqueológico Protegido IPHAN 

Canto de Santo Antônio 236238 7549457 Arqueológico Protegido IPHAN 

Gascab 252042 7554485 Arqueológico (lito-cerâmico) Protegido IPHAN 

Conjunto da Estação Ferroviária Conde de 
Araruama 

- - Material (edificação) Indeferido IPHAN 

Remanescentes da Companhia Engenho 
Central de Quissamã 

- - Material (conjunto arquitetônico) Indeferido IPHAN 
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O Quadro 7.149 apresenta o Patrimônio Cultural tombado nos municípios da AER na esfera estadual. 

No total foram diagnosticados dezesseis bens tombados na esfera estadual, 5 (cinco) em São João da 

Barra, 8 (oito) em Campos dos Goytacazes e 3 (três) em Quissamã. 
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Quadro 7.149: Patrimônio Cultural tombado na AER na esfera estadual. 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA  

PATRIMÔNIO 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS (N) 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS (E) 
TIPO DE 

PATRIMÔNIO 
SITUAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO 

ÓRGÃO 
REFERÊNCIA 

Foz do Rio Paraíba do Sul -41.018137 -21.617217 Bens Tombados Tombado INEPAC 

Antigo Grupo Escolar (Centro Cultural Carlos Martins) -41.049593 -21.635715 Bens Tombados Tombado INEPAC 

Imóvel onde funcionou o Grupo Escolar Alberto Torres 7606092 287863 Bens Tombados Tombado INEPAC 

Litoral Fluminense: Foz do Rio Paraíba do Sul 2 7605661 287075 Bens Tombados Tombado INEPAC 

Litoral Fluminense: Foz do Rio Paraíba do Sul 1 7607073 285032 Bens Tombados Tombado INEPAC 

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Colégio Estadual Nilo Peçanha -41.32346 -21.757665 Bens Tombados Tombado INEPAC 

Hotel Amazonas (Antiga casa do barão de Pirapitinga) -41.324556 -21.756079 Bens Tombados Tombado INEPAC 

Liceu de Humanidades (Antigo solar do barão da Lagoa Dourada) -41.333393 -21.753842 Bens Tombados Tombado INEPAC 

Canal Campos-Macaé 1 -41.327638 -21.760812 Bens Tombados Tombado INEPAC 

Hotel Gaspar -41.323605 -21.75704 Bens Tombados Tombado INEPAC 

Lira de Apolo -41.323349 -21.756746 Bens Tombados Tombado INEPAC 

Coreto na Praça Barão do Rio Branco -41.333007 -21.752664 Bens Tombados Tombado INEPAC 

Solar do Visconde de Araruama -41.325315 -21.758208 Bens Tombados Tombado INEPAC 

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ 

Coreto de Quissamã - - Bens Tombados Tombado INEPAC 

Canal Campos-Macaé (trecho 4) - - Bens Tombados Tombado INEPAC 

Sítio Histórico formado pelo conjunto arquitetônico e paisagístico 
da Fazenda Mandiquera 

- - Bens Tombados Tombado INEPAC 

Fonte: Consulta ao site do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) em agosto de 2019. 
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Frente ao exposto, identifica-se que a AER apresenta uma riqueza patrimonial dividida em 

bens/patrimônios materiais e imateriais. No total são 95 bens/patrimônios identificados, divididos em 

78 federais e em 17 estaduais entre  nos municípios da AER. Os patrimônios arqueológicos compõem 

a maioria dos bens/patrimônios identificados, sendo 48 divididos entre sítios e sambaquis, sendo o 

maior número (32) presente em Campos dos Goytacazes.  

O conjunto arquitetônico e histórico dos municípios também se destaca entre os bens protegidos, tanto 

pela beleza cênica quanto pela importância histórica. 

Cabe ressaltar o registro de três sítios arqueológicos nas proximidades da faixa de servidão dos dutos, 

a saber: Sítio Rui Saldanha (a 0,27 km da faixa de servidão), Sítio São João da Barra I (a 0,23 km da 

faixa de servidão) e o Sítio de São Miguel do Furado (a 0,26 km da faixa de servidão). Entretanto, 

durante o levantamento de campo realizado para o Diagnóstico do Meio Socioeconômico deste EIA 

não foi detectado qualquer vestígio superficial que apontasse para a existência de sítio na faixa de 

servidão e nas demais estruturas de atendimento ao empreendimento. 

Na análise preliminar realizada durante o diagnóstico ambiental não foram identificados bens valorados 

ou registrados na AEL. Os bens arqueológicos e tombados identificados não se encontram na faixa de 

servidão e nas áreas a serem ocupadas pelas demais estruturas do empreendimento. No entanto, foi 

identificado o Mosteiro de São Bento que dista 0,86 km da faixa de servidão dos dutos previstos para 

o Projeto SPOT e está em fase de instrução de Tombamento. Vale destacar que os Projetos de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico e de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais 

Tombados e Registrados deverão trazer uma análise mais detalhada da área, corroborando ou não 

com este levantamento preliminar. 

O Jongo do Sudeste, as Matrizes do Samba, o ofício de Mestre de Capoeira e a Roda de Capoeira são 

as formas de expressão e saberes identificados como patrimônios imateriais presentes na AER. 

O Mapa 7.35 representa a localização dos patrimônios culturais e históricos e o Mapa 7.36 apresenta 

os patrimônios arqueológicos identificados na AER. 
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7.6.1.5 Comunidades Tradicionais 

O presente item trata das comunidades tradicionais identificadas por meio de levantamento de campo 

e dados secundários. Nos municípios considerados na Área de Estudo Regional (AER) não foram 

identificadas comunidades indígenas, tampouco extrativistas vegetais. 

O conceito de comunidades tradicionais utilizado neste estudo é definido pelo Decreto Presidencial  

Nº 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, onde: 

I. Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 

como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

Orientado pela definição legal, dois grupos sociais foram identificados e trabalhados no item 

comunidades tradicionais, devido as suas características culturais e organizacionais: 

• Comunidades Quilombolas; 

• Comunidades Pesqueiras Artesanais de Águas Interiores. 

A localização das comunidades em relação ao Projeto SPOT, pode ser visualizada no Mapa 7.37 

“Comunidades Tradicionais”, onde é apresentada a espacialização territorial de todos os grupos 

identificados na Área de Estudo Regional (AER) do empreendimento. 
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a) Comunidades Quilombolas 

Desde o desenvolvimento das políticas de discriminação positiva, que os grupos socialmente 

diferenciados vêm ganhando espaço e se impondo como sujeitos históricos e de direito, com papel 

fundamental na formação econômica e cultural do Brasil. 

Para o movimento negro, o desenvolvimento de demarcação territorial e afirmação cultural são 

impulsionados com a criação da Fundação Cultural Palmares (FCP) em 1988 e o lançamento do 

programa “Brasil Quilombola” no ano de 2004. Seu desdobramento levou a definição da Agenda Social 

Quilombola (Decreto 6261/2007) da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR). 

O conceito de comunidades quilombolas baseia-se no Guia de Políticas Públicas do Brasil Quilombola, 

o qual foi identificado para análise neste estudo. Neste sentido, as comunidades quilombolas são: 

“Grupos étnico-raciais segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.” (Decreto 4887/ 2003) 

Atualmente, mesmo com as modificações realizadas em toda a estrutura institucional do governo 

federal, a FCP, instituição responsável pelo reconhecimento e titulação das comunidades quilombolas, 

ainda se mantém como referência para o movimento e segue suas rotinas de titulação e 

reconhecimento. 

No referido estudo foram identificadas comunidades quilombolas reconhecidas pela FCP nos 

municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, como apresentado a seguir. 

A região de Campos dos Goytacazes toma impulso no final do século XVIII, a partir de uma matriz 

econômica agrícola, com destaque para a produção dos seus engenhos de açúcar e derivados de 

mandioca, para o consumo e manutenção das fazendas. Mesmo com a crise do açúcar no Nordeste 

brasileiro no século XIX, a região não sofreu grandes impactos, pois a sua produção era voltada, 

essencialmente, ao mercado interno. 

De acordo com Henriques (2010), a região possuía o maior número de escravos do Rio de Janeiro no 

final do século XIX (35.688 escravos), frente a uma população de, aproximadamente,  

56.000 habitantes. 

Após a abolição da escravatura, a maioria dos escravos continuou trabalhando como cortador de cana 

nas fazendas da região, o que, de forma geral, garantiu os elementos necessários à resistência afro 

em seu território, mantendo assim, uma cultura diferenciada, voltada ao campo e à produção rural. 

Na região, destaca-se a fazenda “Novo Horizonte”, sendo a principal de Campos dos Goytacazes. 

Apesar de ter passado por um processo de reestruturação na década de 1970, convertendo-se em 

usina para atendimento ao programa Proálcool, a sua rentabilidade só foi mantida até a década de 

1980, devido à política de empréstimos a juros baixos. Como consequência, a usina Novo Horizonte 

decretou falência deixando um grande passivo social: dívidas trabalhistas com INPS e FGTS, salários 

atrasados e o consequente desemprego estrutural. Neste período ocorreu uma migração inversa, pois 

muitos funcionários da fazenda abandonaram a região em busca de novos empregos. 

Ainda no final dos anos 1980, a fazenda é selecionada pelo Plano Nacional de Reforma Agrária e ao 

longo da década de 1990 muitos moradores, antigos e novos, se instalaram no atual “Assentamento 

Novo Horizonte”, onde se encontram as comunidades de Conceição do Imbé, Cambucá, Batatal e 

Aleluia.  

De acordo com Priscila Neves da Silva,  

“A usina faliu em 1985 deixando os trabalhadores sem emprego e com salários 

atrasados, o que fez com que a população desempregada que morava nas terras da 

usina entrasse com processo na justiça, que culminou no Programa de Assentamento 
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(PA) Novo Horizonte, criado pelo Decreto Nº 94.128/87 (NEVES, 2004). Dessa data 

em diante, a população de Conceição do Imbé passou a trabalhar em seus lotes e a 

viver como assentados rurais. Parte dela, pertencente ao PA Novo Horizonte, iniciou 

em 2004 o processo junto à Fundação Cultural Palmares (FCP) demandando seu 

reconhecimento como remanescente das comunidades dos quilombos, tendo adquirido 

a referente certidão em setembro de 2005.” (SILVA/2015). 

Ainda de acordo com esta pesquisadora, a grande questão para os passos necessários à titulação das 

terras quilombolas do assentamento Novo Horizonte, após a certificação concedida pela FCP, é o fato 

dos assentados já possuírem título de terra concedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agraria (INCRA), que confere títulos individuais aos lotes do atual quilombo. 

Este fator é divergente ao conceito utilizado para a titulação dos territórios quilombolas: terras de uso 

coletivo, cedidas às comunidades e geridas por suas instituições de representação coletiva, por meio 

de Contrato de Concessão do Direito Real de Uso (CCDRU). 

Outros obstáculos para a titulação são as dificuldades para garantir acesso às políticas públicas sociais, 

serviços públicos, geração de emprego, renda e reconhecimento da identidade quilombola, dentro e 

fora da comunidade. Ainda há elementos de resistência a autoafirmação dos quilombolas do Imbé. 

Nesta área encontram-se os quatro quilombos reconhecidos pela FCP e apenas uma associação para 

a representação dos mesmos. Vale destacar que o Imbé é uma região conhecida localmente como o 

ABC (Aleluia, Batata, Cambucá e Conceição do Imbé). Há ainda, em Campos dos Goytacazes, outros 

três quilombos que receberam certificações entre os anos de 2017 e 2018, (Sossego, Lagoa Feia e 

Custodópolis). Vale destacar que não foi possível encontrar as coordenadas geográficas desses três 

quilombos através da Fundação Palmares ou de consulta ao poder público do município. 

Em relação às instituições representativas, em Campos dos Goytacazes encontra-se o Instituto de 

desenvolvimento Afro do Norte Fluminense (IDANF), com forte presença e atuação nos quilombos do 

Imbé, sendo seus contatos e representantes, apresentados em grupos de interesses. 

No município de Quissamã está localizada o Quilombo Machadinha, tendo com representante a 

Associação de Remanescentes de Quilombo de Machadinha (Arquima).  

De acordo com Machado (2006)25, as terras da Fazenda Machadinha foram adquiridas em meados do 

século XVIII por João Carneiro da Silva. Após sua morte, seu filho, Manoel Carneiro da Silva tornou-se 

proprietário das terras e construiu um pequeno engenho de açúcar. Posteriormente, a fazenda passou 

a ser dirigida pelo seu filho, João Carneiro. 

Passado o “ciclo do açúcar”, um aspecto que precisa ser destacado em relação aos investimentos 

municipais na valorização da cultura e da identidade da comunidade Machadinha se refere ao “ciclo do 

petróleo” em Quissamã. Segundo Neves (2016, p. 50) os royalties do petróleo foram fundamentais na 

emancipação municipal, sobretudo com a aprovação da Lei de Petróleo de 1997, que favorecia os 

municípios confrontantes à bacia petrolífera. No entanto, com o declínio da arrecadação dos royalties, 

a revitalização das senzalas; a criação do Memorial sobre a origem dos negros de Quissamã e; a Casa 

de Artes foram estratégias utilizadas para fomentar o turismo na região, a fim de suprir as demandas 

deixadas pela atividade petroleira em declínio. 

As informações disponíveis em bases de dados secundários sobre as comunidades encontram-se 

agrupadas de forma objetiva no Quadro 7.150. 

 

 
25 MACHADO, F. da S. Fazenda Machadinha: Memória e Tradições Culturais em uma Comunidade de Descendentes de 
Escravos. 2006. 116 f. Dissertação. Fundação Getúlio Vargas. Programa de Pós-Graduação em História Política e Bens 
Culturais. Rio de Janeiro, 2006. 
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Quadro 7.150: Principais informações das comunidades quilombolas nos municípios da AER. 

MUNICÍPIOS COMUNIDADES 
ENTIDADE 

REPRESENTATIVA 
CONTATO 

CERTIFICAÇÃO 
FCP 

ID/QUILOMBOLA 
FCP 

PRINCIPAIS 
ATIVIDADES 

ECONÔMICAS 

Campos dos 
Goytacazes 

Aleluia 

Associação dos Quilombolas 
de Conceição do Imbé 

http://quilombolasdoimbe
.blogspot.com.br/?_sm_a
u_=iQVQNVVtJ7Pt1nTN 

Sim 892 

Agricultura - Ênfase na 
produção de feijão, 
milho, mandioca. 

Batatal Sim 893 

Cambucá Sim 894 

Conceição do Imbé Sim 2.043 

Sossego* Não identificado Não identificado Sim -  Não identificado 

Lagoa Feia* Não identificado   Não identificado  Sim - Não identificado 

Custodópolis* Não identificado  Não identificado  Sim - Não identificado 

Quissamã Machadinha 
Associação de Remanescentes 
de Quilombo de Machadinha 

Não identificado  Sim 898 Não identificado 

Fonte: FCP/2019; FUNDAÇÂO CEPERJ/2010; LACED/2016. 

Certidões expedidas às comunidades remanescentes de quilombos (CRQs) atualizada até a portaria nº 138/2019, publicada no dou de 02/08/2019. 

* Apesar de possuírem CRQs, não foi possível identificar a sua localização geográfica através da Fundação Palmares, da Superintendência da Igualdade Racial de Campos dos Goytacazes, das 
secretarias municipais de Campos dos Goytacazes e entrevistas realizadas com a população da AEL 
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b) Comunidades pesqueiras artesanais de águas interiores 

O presente item trata da identificação dos pescadores artesanais de águas interiores (rios e lagoas) na 

Área de Estudo Regional (AER) definida para este estudo. A abertura da discussão será pelo conceito 

de comunidades tradicionais pesqueiras, utilizado pelo movimento dos pescadores e pescadoras 

artesanais: campanha nacional pela regularização do território das comunidades tradicionais 

pesqueiras (BRASIL, 2012): 

“(...) grupos sociais, segundo critérios de auto identificação, que têm na pesca artesanal 

elemento preponderante do seu modo de vida, dotados de relações territoriais 

específicas referidas à atividade pesqueira, bem como a outras atividades comunitárias 

e familiares, com base em conhecimentos tradicionais próprios e no acesso e usufruto 

de recursos naturais compartilhados.“ 

Além da definição de comunidade, outro tema importante para identificação e caracterização é a 

definição de pesca artesanal. Neste caso, foi utilizada a Lei n° 11.959, de 29 de junho de 2009, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca, e que 

classifica a pesca artesanal como (Artigo 8°, I): 

“(...) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma 

autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou 

mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de 

pequeno porte.” 

Ainda, para este Estudo de Impacto Ambiental, foi utilizado o mesmo conceito que norteia a inscrição 

dos pescadores na categoria “pescador artesanal” no registro Geral da Pesca (RGP), segundo 

Instrução Normativa Nº 03, de 12 de maio de 2004 (Artigo 4º, I): 

a) Pescador Profissional na Pesca Artesanal: aquele que, com meios de produção próprios, exerce 

sua atividade de forma autônoma, individualmente ou em regime de economia familiar ou, ainda, 

com auxilio eventual de outros parceiros, sem vínculo empregatício. 

Considerando estes critérios e seguindo o recorte espacial para águas interiores (rios e lagoas), as 

comunidades e grupos de pescadores foram devidamente identificados e seus resultados são 

apresentados, a seguir, para cada um dos municípios da AER. 

 São João da Barra 

O município de São João da Barra é um importante produtor de pescados, sendo o distrito de Atafona 

o polo pesqueiro municipal. O principal ponto de desembarque está localizado próximo à foz do rio 

Paraíba do Sul. 

O encontro do rio com o mar forma na região, o segundo maior delta do país. Atafona ainda se destaca 

pelo grande número de mulheres exercendo a atividade da pesca, com a maioria trabalhando nos 

mangues catando caranguejos, complementando assim, a renda familiar (PETROBRAS/ HABTEC 

MOTT MACDONALD, 2015). 

Os pescadores do município estão representados pela Colônia de Pescadores Z-02, localizada em 

Atafona. Há ainda outra entidade ligada à pesca no município, a Associação de Pescadores da Praia 

de Atafona, fundada em 2008 (FIPERJ, 2011). Todavia, não foram identificadas associações e/ou 

nenhuma outra instituição dedicada exclusivamente à representação dos pescadores de águas 

interiores, como verificado em Campos dos Goytacazes. 

O Diagnóstico da Bacia de Campos (PETROBRAS/SOMA,2014) já apontava para esta realidade, e 

apresentava a pesca de águas interiores em São João da Barra como uma atividade complementar à 

agricultura familiar. As instituições referências para estes pescadores de subsistências eram: i) 

Associação de Moradores e Amigos de Mato Escuro; e, ii) Associação Comunitária de Comunicação 

e Cultura de Mato Escuro. 
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Ainda assim, vale destacar que os pescadores de águas interiores de São João da Barra, mesmo com 

uma ação mais voltada a subsistência que para a pesca comercial, são destacados neste estudo, 

servindo como referência para que sua caracterização pudesse vir a ser aprofundada. Apontando para 

uma migração econômica na região de Mato Escuro e Água Preta iniciada com os processos de 

reassentamentos involuntários em 2009 (PETROBRAS/SOMA, 2014). 

Para uma melhor caracterização da pesca artesanal de águas interiores são apresentadas as suas 

principais características em quadro contendo: instituições representativas, número aproximado de 

filiados, número aproximado de embarcações, principais apetrechos, espécies capturadas e formas de 

armazenamento do pescado a bordo. 

A seguir, o Quadro 7.151 apresenta as informações sistematizadas em dados secundários sobre a 

região, todas referentes aos pescadores de águas interiores. 
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Quadro 7.151: Dados gerais da pesca artesanal em águas interiores em São João da Barra. 

COMUNIDADES ENTIDADE REPRESENTATIVA 
Nº DE 

ASSOCIADOS 
BARCOS E 

QUANTIDADE 
ARMAZENAMENTO 

DE PESCADO 
PETRECHO 

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

Água Preta Associação de Moradores e Amigos de 
Mato Escuro (AMAME); 

Associacao Comunitaria de 
Comunicação e Cultural de Mato 
Escuro. 

Não identificado Canoas Não identificado 

Rede de espera 
e linha de mão 

Tilápia, traíra, acará 
preto e cairú Mato Escuro Não identificado Canoas Não identificado 

Fonte: PETROBRAS/SOMA, 2014. 
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 Campos dos Goytacazes 

A pesca em Campos dos Goytacazes é uma atividade econômica de destaque. No município, 

encontram-se grupos de pescadores artesanais marítimos e de águas interiores. Todavia, pelo caráter 

onshore do empreendimento ora analisado, o estudo se dedicará à identificação das principais 

características das pescarias em águas interiores (rios e lagoas). 

Os pescadores artesanais do município são representados pela Colônia de Pescadores Z-19, 

localizada no distrito de Farol de São Tomé (FIPERJ, 2011). Contudo, a maior parte dos pescadores 

filiados a Z-19 atua em áreas costeiro-marinhas, pouco são relatos de pescadores de águas interiores 

filiados à esta Colônia. 

Os pescadores de águas interiores, movidos por interesses específicos vinculados às características 

da pesca em águas interiores, criaram suas próprias instituições representativas. No caso, são cinco 

associações voltadas para a representação destes pescadores: 

1. Associação de Pescadores Artesanais da Coroa Grande (APACG); 

2. Associação dos Pescadores Artesanais de Ponta Grossa dos Fidalgos; 

3. Associação de Pescadores de Lagoa de Cima; 

4. Associação dos Pescadores de Lagoa do Campelo; 

5. Associação dos Pescadores do Parque dos Prazeres. 

As instituições, de forma geral, foram criadas pela motivação dos pescadores de águas interiores, 

visando defender seus ambientes para melhorarem suas condições de trabalho. Contudo, a pressão 

sobre os recursos pesqueiros e as transformações dos ambientes lagunares e fluviais tem levado a 

alguns pescadores a atuarem, também, em ambientes marinhos. 

Em relação aos ambientes mais acessados pelos pescadores de águas interiores, a lagoa de Cima se 

destaca por ser uma Área de Proteção Ambiental (APA), instrumento voltado a preservação ambiental 

por meio do uso sustentável de seus recursos naturais renováveis, fator que interage diretamente com 

a dinâmica pesqueira dos grupos que acessam a lagoa para a prática da pesca artesanal  

(Figura 7.430). Apesar de ser um importante instrumento de gestão territorial, sua política de gestão 

ainda é tida como um ponto a ser aperfeiçoado, segundo pescadores. 

A Lagoa Feia, mesmo sendo uma das maiores do Brasil e estando entre os municípios de Campos dos 

Goytacazes e Quissamã, ainda não possui instrumento de proteção tão desenvolvido como o da Lagoa 

de Cima. Os pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos (Lagoa Feia), além de contarem com um dos 

maiores espelhos d’água para a prática da pesca, ainda alternam as pescarias no ambiente lagunar 

com a pesca costeiro marinha, em alguns períodos do ano, devido à proximidade com o Farol de São 

Tomé (principal ponto de desembarque costeiro marinho) e a redução gradual dos estoques de 

pescados na Lagoa Feia. 

A lagoa do Campelo é a lagoa mais afetada pelas mudanças ambientais no município, e tem diminuído 

seu nível d’água a cada ano. Contudo, não há indícios dos fatores ambientais que estariam interferindo 

e/ou impulsionando este processo. Ainda assim, a associação dos pescadores da lagoa do Campelo 

mantém-se ativa, mesmo com a diminuição do nível d’água que afeta a produção de suas pescarias. 

A Coroa Grande e o Parque dos Prazeres, outros pontos de concentração de pescadores de águas 

interiores, estão às margens do rio Paraíba do Sul e mais próximos de áreas urbanas. Características 

similares possuem os pescadores do rio Ururaí, localizados em área urbana, próxima ao Morro Itaoca, 

porém, sua vinculação associativa não foi identificada. 

Mesmo estando próximos a áreas urbanas, estes pescadores enfrentam problemas similares aos dos 

pescadores das lagoas que se encontram em espaços mais ruralizados, sendo a falta de estrutura para 
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armazenamento e conservação do pescado um problema em comum. Outro ponto é a atuação sobre 

espécies de baixo valor comercial agregado. 

Figura 7.430: Embarcação pesqueira na lagoa de Cima. 

 
Foto: Mott MacDonald, 2019. 

Cabe destacar que o principal ponto de pesca dos pescadores artesanais de águas interiores de 

Campos dos Goytacazes e a zona que consideramos de maior impacto decorrente das atividades de 

instalação do oleoduto é o Canal das Flechas (Mapa 7.37 - Comunidades Tradicionais na AER do 

Projeto SPOT). 

Como a maioria dos pescadores é de regime lagunar, suas áreas de pesca acabam restritas às lagoas 

mais próximas de sua comunidade. Os pescadores que atuam no rio Paraíba do Sul seguem a mesma 

dinâmica, pois o porte e a potência dos motores de suas embarcações não lhes permitem grandes 

deslocamentos. 

Abaixo, no Quadro 7.152, encontram-se as principais informações sobre a pesca artesanal de águas 

interiores no município de Campos dos Goytacazes. 
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Quadro 7.152: Dados gerais da pesca artesanal em águas interiores em Campos dos Goytacazes. 

COMUNIDADES 
ENTIDADE 

REPRESENTATIVA 
PONTOS 

DE PESCA 
Nº DE 

ASSOCIADOS 
BARCOS E 

QUANTIDADE 
ARMAZENAMENTO 

DO PESCADO 
PETRECHO 

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

Coroa Grande 

Associação dos Pescadores 
Artesanais da Coroa Grande 
do Rio Paraíba do Sul 
(APACG) 

Rio Paraíba 
do Sul 

160 
Canoa motorizada 

50 unidades 
In natura 

Rede de 
Espera, 
Linha de 

mão 

Robalo, Curimatã, 
Tainha, Manjuba 

Ponta Grossa 
dos Fidalgos 

Associação dos Pescadores 
Artesanais de Ponta Grossa 
dos Fidalgos 

Lagoa Feia 280 
Canoa motorizada 

100 unidades 
In natura 

Rede de 
Espera 

Curimatã, Tilápia, 
Traira 

Lagoa de Cima 
Associação dos Pescadores 
Profissional Artesanal da 
Lagoa de Cima (APALC) 

Lagoa de 
Cima 

140 
Canoa motorizada 

40 unidades 
In natura 

Rede de 
Espera 

Tilapia, Sairu, 
Lambari 

Lagoa do 
Campelo 

Associação dos Pescadores 
Artesanais da Lagoa do 
Campelo 

Lagoa do 
Campelo 

70 
Canoa motorizada 

30 unidades 
In natura 

Rede de 
Espera 

Tilapia, Sairu, 
Lambari 

Parque dos 
Prazeres 

Associação dos Pescadores 
Artesanais do Parque dos 
Prazeres 

Rio Paraíba 
do Sul 

90 
Canoa motorizada 

40 unidades 
In natura 

Rede de 
Espera 

Curimatã, Sairu, 
Piau 

Canal das 
Flechas 

Colônia de Pescadores Z-19 
Canal das 
Flechas 

Não 
identificado. 

Canoa rabeta 8 
unidades 

Isopor com gelo 
Rede de 40 
mm/50 mm 

Traíra 

Fonte: SOMA/PETROBRAS/2014; Levantamento de Campo realizado pela Mott MacDonald em 2019. 
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 Quissamã 

O município possui um ponto de desembarque na localidade de Barra do Furado, uma pequena vila de 

pescadores que fica localizada na divisa com o município de Campos dos Goytacazes, por onde passa 

o Canal das Flechas. Os pescadores são representados pela Colônia Z-27 e a Figura 7.431 abaixo 

ilustra a região do Canal das Flechas. 

Figura 7.431: Região do Canal das Flechas, no município de Quissamã. 

  
Fonte: Petrobras/ Habtec Mott MacDonald, 201526. 

Havia uma Associação de Pescadores de Barra do Furado que atualmente está inativa, sendo esta 

Colônia a única entidade ligada à pesca no município. A origem da Colônia data de 2010 e, deste modo, 

não está presente nos estudos anteriores a este período (Mott MacDonald/Petrobras, 2015). 

O principal problema dos pescadores marítimos do município de Quissamã é o sistema de abertura da 

barra do Furado, localizado no Canal das Flechas, que invariavelmente fica fechado (Mott MacDonald, 

2019). Quando a abertura da barra está fechada ocorre diminuição da lâmina d’água, inviabilizando a 

navegação no canal e, consequentemente, o desembarque. Quando não podem desembarcar em 

Barra do Furado os pescadores se deslocam para desembarcar o pescado em Macaé. Além disso, os 

pescadores reivindicam a construção de um núcleo (capatazia da Colônia Z-27) na localidade de Barra 

do Furado e a compra de uma carreira para que as embarcações possam ser içadas para manutenção. 

O Quadro 7.153, encontram-se as principais informações sobre a pesca artesanal de águas interiores 

no município de Quissamã. 

 

 
26 Petrobras/ Habtec Mott MacDonald, 2015. Desenvolvimento da Produção da Jazida de Tartaruga Verde e Jazida 
Compartilhada de Tartaruga Mestiça, Campo de Tartaruga Verde - Bacia de Campos. 
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Quadro 7.153: Dados gerais da pesca artesanal em águas interiores em Quissamã. 
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Barra do Furado 
Colônia de 
Pescadores Z-27 

Marítimos, 
Costeiros, 
Lagoas 

 
20 barcos registrados 
para pesca marítima 

Gelo 
Linha de Mão ou Pargueira, Arrasto 
com Portas ou Rede de Balão, Rede 
de Emalhar de Deriva; Outras Artes 

Dourado; Sarda; Cações; 
Albacora; Bonito; Outros 
Peixes; Peroá; Manjuba; 
Goete e Maria Luiza. 
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7.6.1.6 Considerações Finais 

Os municípios da AER apresentam resultados distintos diante da dinâmica populacional, apesar de 

possuírem registros de ocupação semelhantes. Os interesses na região devido ao cultivo da cana-de-

açúcar, à pesca e à produção de petróleo transformaram a região no decorrer dos anos. 

Os municípios da AER apresentam profundos contrastes socioeconômicos internos que são 

observados a partir da diferença da oferta de serviços e infraestrutura entre o centro - zona urbana e a 

periferia. Tais contrastes são uma tendência na Região Norte Fluminense que detêm o maior PIB per 

capita do estado do Rio de Janeiro, mas, em contrapartida, apresenta um dos maiores percentuais de 

pobres e a desigualdade de renda do estado, conforme apresentado no item 6.6.2. Nível de Vida e 

Análise de Renda desse estudo. Isso significa que os recursos oriundos da indústria do petróleo e gás 

não se traduziram, ainda, em benefícios sociais na região. 

A indústria do petróleo atraiu um grande contingente de pessoas para os municípios de Campos dos 

Goytacazes e, principalmente, Macaé. São João da Barra e Quissamã sentiram os reflexos dessa onda 

migratória enquanto municípios geograficamente próximos. Esse adensamento populacional motivou a 

revisão do zoneamento do solo dos municípios da AER ampliando as zonas urbanas e estabelecendo 

distritos industriais e portuários. Essa refuncionalização do espaço requer um processo de adaptação 

da população local e investimentos nas áreas de infraestrutura, saneamento, saúde e educação, uma 

vez que, a maior oferta de serviços ainda se concentra nas áreas centrais dos municípios.  

O aumento da população nesses municípios ocorreu, principalmente, por conta do surgimento de 

empreendimentos que tornaram possíveis a abertura de frentes de trabalho e que possibilitaram a 

exploração de outras áreas, além de potencializar as migrações inter-regionais pelas melhorias 

estruturais nas localidades e pela perspectiva de novos negócios. Esses fluxos migratórios comprovam 

o aumento da população, que está relacionado ao crescimento urbano, à reestruturação produtiva, à 

urbanização e à exploração do turismo, especialmente o de negócios. 

Há ainda uma preocupação com o aumento populacional na região, tanto no que se refere à população 

residente, como naquilo que respeita à população temporária, diante dos empreendimentos que podem 

vir a surgir. Este aumento populacional poderá, eventualmente, desencadear pressão no meio natural 

e no meio social, como por exemplo, os impactos que podem ser gerados na oferta de serviços públicos 

desses municípios. Caso a população de fato aumente, será necessário investir em ações 

governamentais para minimizar os possíveis impactos. 

O município de São João da Barra apresentou os índices mais baixos de acesso ao saneamento básico 

adequado, com destaque para o uso de fossa rudimentar como tipo de esgotamento sanitário, em mais 

de 60% dos domicílios. Já para o município de Campos dos Goytacazes, este número chega a  

36,5% enquanto para Quissamã o índice é de 14,07%. A baixa oferta de ETEs no município de São 

João da Barra e Quissamã e as dificuldades encontradas na disponibilização no abastecimento de água 

também são notáveis, enquanto em Campos dos Goytacazes, a existência e funcionamento de rede 

de abastecimento de água e de tratamento de esgoto é mais presente.  

Em relação à população ocupada, o município de São João da Barra apresenta mais distribuição entre 

os grupos de idade das pessoas ocupadas, representando a parcela maior dos grupos de idade entre 

10 e 19 anos e de 65 anos ou mais ocupadas, ou seja, as populações mais jovens e mais velhas 

também estão trabalhando, muito provavelmente em função da necessidade. Isso pode ser reflexo do 

nível de renda do município, onde, entre as regiões estudadas, possui a maior parcela dos domicílios 

com recebimento de mais de ½ a 1 salário mínimo e onde há uma baixa representatividade das classes 

mais altas (>5 a 10; >10 a 20; >20), ilustrando menor renda domiciliar neste município. 

A riqueza é mais concentrada no município de Campos dos Goytacazes, onde 20% dos mais ricos da 

população concentram 60,5% da riqueza, em comparação com São João da Barra, onde 52,6% da 

riqueza estão concentradas com os 20% mais ricos da população. Em complementação, este 

município, com menos desigualdade econômica possui porcentual de pessoas abaixo da linha de 

pobreza ligeiramente melhor que o município de Campos dos Goytacazes. 
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Em complementação aos dados apresentados, a análise do IDH é um bom indicador de nível de vida, 

uma vez que contempla três fatores diferentes, porém, complementares, que refletem o nível de 

desenvolvimento, e, assim, de acesso da população à renda, ao conhecimento e à longevidade. Dos 

municípios estudados, São João da Barra é considerado como de desenvolvimento médio, enquanto 

Campos dos Goytacazes é considerado de desenvolvimento alto. Houve aumento no IDHM dos dois 

municípios ao longo dos anos, representando uma melhoria no desenvolvimento, porém, a educação 

permanece como um fator que necessita de adequações para dar prosseguimento e continuação às 

melhorias ao longo dos anos. 

De acordo com os dados levantados e analisados, apresenta-se um resumo da situação econômica 

dos municípios da Área de Estudo Regional. Destacam-se os valores do PIB municipal para Campos 

dos Goytacazes, seguido São João da Barra e, por último, Quissamã (IBGE, 2016). Em relação ao PIB 

per capita do município, destaca-se São João da Barra, seguido por Quissamã e Campos dos 

Goytacazes. Ao analisar os dados apresentados no item 6.6.2 deste EIA (Nível de Renda e Análise de 

Renda e Pobreza), identifica-se que o município de São João da Barra é classificado como de 

desenvolvimento médio e apresenta deficiências em disponibilização de infraestrutura de saneamento 

básico para a grande maioria das residências, ilustrado pelo alto nível de uso de fossas rudimentares, 

mesmo com seu PIB per capita alto. 

Os valores de PIB podem ser reflexos dos altos valores do Imposto Sobre serviços (ISS) recebidos, 

sendo São João da Barra o maior recebedor entre os municípios da AER e o segundo maior recebedor 

do ISS per capita dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Mesmo apresentando uma diminuição 

da arrecadação dos royalties identificada entre os anos de 2014 e 2016 verificou-se que nos anos de 

2017 e 2018 o total de royalties acumulados volta aos patamares considerados normais, o que pode 

ocasionar um novo levante diante de investimentos para o desenvolvimento dos municípios. 

Em relação ao oleoduto (Projeto SPOT), pode-se afirmar que os quilombos estão em uma região que 

não sofrerá interferências da instalação e operação do oleoduto. Localizados a cerca de 19 Km de 

distância do ponto mais próximo do traçado previsto para os oleodutos, os quilombos identificados não 

terão suas dinâmicas econômicas, culturais e territoriais afetadas, podendo manter suas rotinas 

inalteradas durante todo o processo de instalação do oleoduto. 

Mesmo com uma grande diversidade de ambientes lagunares e com a presença do rio Paraíba do Sul, 

a pesca de água doce na AER é menos praticada que a marinha, e para isto, alguns elementos 

inerentes ao mercado pesqueiro são apresentados, tais como: i) as espécies marinhas são mais 

rentáveis; ii) é difícil atender a escala comercial em ambientes com restrições de espaço como lagoas 

e rios; e, iii) a procura, neste caso, determina a oferta, e, a procura é preferencialmente por espécies 

marinhas. Ainda assim, os pescadores de águas interiores resistem e se mantêm ativos em sua 

profissão, buscando a cada período fortalecer suas organizações sociopolíticas, para que juntos tentem 

angariar melhores condições para a pesca artesanal de águas interiores no município. 

Os indícios das pescarias de águas interiores são restritos às localidades de Mato Escuro e Água Preta, 

localizadas no distrito de Pipeiras, onde os moradores se dedicam, essencialmente, a atividade da 

agricultura familiar. Este fator aponta para a tese de uma pescaria de subsistência e/ou comercialização 

ocasional, como apontado no PEABC/2014. Nestas regiões também ocorreu o deslocamento 

econômico, fator que infere um esvaziamento das atividades agroextrativistas locais. 

Em Campos dos Goytacazes e Quissamã, a influência do Projeto SPOT se dá junto à atividade 

pesqueira no Canal das Flechas, onde os pescadores transitam e exercem a atividade pesqueira entre 

a Lagoa Feia e o mar. Desta forma, a pesca artesanal de águas interiores, como atividade comercial, 

pode vir a sofrer interferências das atividades relacionadas à instalação e operação do oleoduto. 
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7.6.2 Área de Estudo Local (AEL) do Meio Socioeconômico 

Este item apresenta o diagnóstico ambiental do meio socioeconômico solicitado para a Área de Estudo 

Local (AEL).  

Conforme descrito no item 06 - Área de Estudo, para a delimitação da superfície espacial da AEL do 

Meio Socioeconômico foram designados os setores censitários (IBGE, 2010) interceptados pelos 

traçados dos oleodutos. Além disso, foram incorporados à área de estudo alguns setores censitários 

que não abrigam a faixa de servidão ou canteiros, mas onde estão projetadas partes de aglomerações 

de ocupações atingidas diretamente por outros setores, visando, com essa metodologia, uma leitura 

das localidades como um todo. Vale destacar que alguns setores censitários considerados para a AEL 

representam aglomerados urbanos que contém equipamentos sociais que atraem intensos fluxos 

demográficos desde o território dos setores censitários diretamente afetados pelos traçados dos 

oleodutos. O Mapa 7.38 a seguir apresenta o território da AEL e os principais núcleos de povoados. 
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A AEL do empreendimento é composta por 18 setores censitários: nove situados no município de 

Campos dos Goytacazes, oito no município de São João da Barra e um em Quissamã. Segundo a 

classificação adotada pelo IBGE, apenas dois setores apresentavam ocupações de tipologia urbana 

em 2010, ambos em Campos dos Goytacazes, como apresentado no Quadro 7.154. O território da AEL 

representado pelos setores censitários é composto por uma área de 51.453 ha, sendo que  

15.677 ha (30,47%) pertence ao município de São João da Barra; 18.535 (36,02%) ao município de 

Campos dos Goytacazes; e 17.240 (33,51%) ao município de Quissamã. 

Abaixo no Quadro 7.154 são listados os setores censitários localizados na AEL. 

Quadro 7.154: Setores Censitários localizados na Área de Estudo Local. 

CÓDIGO SETOR TIPOLOGIA DISTRITO MUNICÍPIO 

330100940000006 Urbana Mussurepe Campos dos Goytacazes 

330100950000002 Urbana Santo Amaro de Campos Campos dos Goytacazes 

330100950000011 Rural Santo Amaro de Campos Campos dos Goytacazes 

330100950000014 Rural Santo Amaro de Campos Campos dos Goytacazes 

330100950000015 Rural Santo Amaro de Campos Campos dos Goytacazes 

330100950000016 Rural Santo Amaro de Campos Campos dos Goytacazes 

330100950000017 Rural Santo Amaro de Campos Campos dos Goytacazes 

330100950000019 Rural Santo Amaro de Campos Campos dos Goytacazes 

330100950000020 Rural Santo Amaro de Campos Campos dos Goytacazes 

330415105000031 Rural Quissamã Quissamã 

330500030000014 Rural Pipeiras São João da Barra 

330500030000015 Rural Pipeiras São João da Barra 

330500030000016 Rural Pipeiras São João da Barra 

330500030000017 Rural Pipeiras São João da Barra 

330500030000019 Rural Pipeiras São João da Barra 

330500030000020 Rural Pipeiras São João da Barra 

330500030000021 Rural Pipeiras São João da Barra 

330500030000022 Rural Pipeiras São João da Barra 

Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE. 

Durante pesquisa de campo e reconhecimento da AEL em outubro de 2019 para elaboração deste 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico, foram identificadas as localidades que compõem os setores 

censitários listadas abaixo no Quadro 7.155. 

Quadro 7.155: Localidades identificadas na AEL. 

LOCALIDADE MUNICÍPIO 

Cazumbá São João da Barra 

Campo de Areia São João da Barra 

Barra do Jacaré São João da Barra 

Água Preta São João da Barra 

Mato Escuro São João da Barra 

Sabonete São João da Barra 
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LOCALIDADE MUNICÍPIO 

Grama Campos dos Goytacazes 

São Bento Campos dos Goytacazes 

Mussurepe Campos dos Goytacazes 

Ponto Coqueiro Campos dos Goytacazes 

Caboio Campos dos Goytacazes 

São Martinho Campos dos Goytacazes 

Retiro Campos dos Goytacazes 

Correntezas Campos dos Goytacazes 

Canal das Flechas Campos dos Goytacazes 

Olhos D'Água Campos dos Goytacazes 

Baixa Grande Campos dos Goytacazes 

São Miguel Quissamã 

Barra do Furado Quissamã 

Fonte: Mott MacDonald, outubro 2019. 

7.6.2.1 Identificação da organização social e pesquisa qualitativa sobre percepção ambiental 

a) Organização Social 

A identificação das organizações do terceiro setor que atuam no território da AEL foi realizada em 

consultas aos dados públicos (internet). Além disso, foram consideradas as informações verificadas 

nas entrevistas realizadas com moradores da AEL e representantes das três prefeituras municipais.  

Considerando a dimensão da Área de Estudo, o resultado identificado naturalmente é direcionado a 

identificação de organizações com atuação local: associações de moradores e organizações religiosas, 

normalmente. Todavia, nas entrevistas realizadas com os moradores das localidades foi registrada a 

inatividade das associações comunitárias. Esses relatos revelam que durante os anos iniciais de 

implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu , o movimento comunitário esteve muito ativo. 

No entanto, atualmente, as associações de moradores não estão mais tão atuantes. 

A equipe de pesquisa efetuou 34 entrevistas (Quadro 7.156 e Mapa 7.39) com habitantes das 

localidades identificadas na AEL do empreendimento. Nenhum dos entrevistados reconheceu a 

existência de organização comunitária em sua comunidade.  

Quadro 7.156: Entrevistas realizadas nas localidades da AEL. 

LOCALIDADE MUNICÍPIO QUESTIONÁRIOS 

Cazumbá São João da Barra 2 

Campo de Areia São João da Barra 1 

Barra do Jacaré São João da Barra 1 

Água Preta São João da Barra 3 

Mato Escuro São João da Barra 2 

Sabonete São João da Barra 3 

Grama Campos dos Goytacazes 1 

São Bento Campos dos Goytacazes 1 

Mussurepe Campos dos Goytacazes 1 
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LOCALIDADE MUNICÍPIO QUESTIONÁRIOS 

Ponto Coqueiro Campos dos Goytacazes 2 

Caboio Campos dos Goytacazes 3 

São Martinho Campos dos Goytacazes 4 

Retiro Campos dos Goytacazes 1 

Correntezas Campos dos Goytacazes 3 

Canal das Flechas Campos dos Goytacazes 1 

Olhos D'Água Campos dos Goytacazes 1 

São Miguel Quissamã 3 

Barra do Furado Quissamã 1 

TOTAL 34 

Fonte: Mott MacDonald, outubro 2019. 

Em Água Preta, em São João da Barra (SJB), dois entrevistados citaram como referência a Associação 

de Moradores do Povoado de Mato Escuro, vizinho a essa localidade. No entanto, em Mato Escuro, os 

entrevistados afirmaram que essa associação de moradores está inativa. No povoado de Sabonete, 

em SJB, os entrevistados citaram a existência de uma Associação de Moradores no local, mas também 

inativa. Essas são as localidades mais próximas ao Distrito Portuário, portanto, poderão sofrer maior 

interferência durante a implantação desse empreendimento. 

Durante realização das entrevistas foi sinalizada a existência de entidades de classe, tais como 

sindicatos rurais, mas nenhum dos entrevistados soube identificar nominalmente alguma instituição. A 

organização de classe identificada na AEL foi a Colônia de Pescadores Z-19, representando os 

pescadores residentes nas comunidades aos arredores do Canal das Flechas, no município de Campos 

dos Goytacazes (Figuras 7.432 e 7.433).  

Figura 7.432: Canoas utilizadas para pesca no 
Canal das Flechas e na Lagoa Feia, Campos 
dos Goytacazes - Canal das Flechas. 

Figura 7.433: Petrechos de pesca em 
residência de pescadora entrevistada pela 
equipe de campo, Campos dos Goytacazes - 
Canal das Flechas. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 
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As instituições religiosas são as que promovem a maior parte dos encontros regulares entre os 

habitantes das localidades. Os encontros ocorrem em igrejas católicas e evangélicas, com frequência 

semanal. Em povoados menores como Olhos d’Água, onde está localizada a Capela de Santa Cruz 

(Figura 7.434), a missa é realizada mensalmente. Nas entrevistas, foi comum o reconhecimento das 

igrejas como locais de convívio comunitário. A seguir, são apresentadas algumas das igrejas 

identificadas (Figuras 7.435 até 7.437) na região. 

Figura 7.434: Capela de Santa Cruz, povoado 
de Olhos D’Água, Campos dos Goytacazes. 

Figura 7.435: Igreja N S das Graças, povoado 
de Caboio, Campos dos Goytacazes. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Figura 7.436: Capela Bom Jesus, povoado de 
Água Preta, São João da Barra. 

Figura 7.437: Igreja Santa Terezinha, povoado 
de Ponto Coqueiro, Campos dos Goytacazes. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 
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b) Percepção Ambiental 

A temática sobre preservação ambiental é prioritária na atualidade da sociedade brasileira, sobretudo 

depois da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento  

(Rio 92), realizada no Rio de Janeiro em 1992 e nas Conferências Infanto-Juvenil e a Nacional de Meio 

Ambiente, no ano de 2003, em Brasília (FERNANDES et al., 2004). 

Segundo Faggionato (2004), a percepção ambiental é uma tomada de consciência do ambiente pelo 

homem gerando o ato de perceber o ambiente no qual está inserido, aprendendo a cuidar e  

protegê-lo. 

Para ROSA e SILVA (2000), a percepção ambiental é a maneira como os indivíduos veem, 

compreendem e se comunicam com o ambiente, considerando-se as influências ideológicas de cada 

sociedade. No entanto, ainda não é tão evidente a correta percepção da real dimensão das variáveis 

ambientais e seus efeitos sobre o cotidiano dos seres humanos e o ambiente onde se inserem e 

mantêm relações constantes. 

Cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive. As 

respostas ou manifestações daí decorrentes, resultam das percepções (individuais e/ou coletivas), dos 

processos cognitivos, dos julgamentos, do imaginário popular e das expectativas de cada pessoa e dos 

grupos envolvidos (MERIGUETI, 2004). Para o presente estudo ambiental, através de entrevistas 

realizadas em outubro de 2019, buscou-se a análise da percepção ambiental da população situada ao 

longo da faixa de servidão do Projeto SPOT, assim como dos setores censitários que não abrigam a 

faixa de servidão ou canteiros, mas onde estão projetadas partes de aglomerações de ocupações 

atingidas diretamente por outros setores.  

Talvez pelo fato de o território da AEL estar delimitado em uma área que tem um antigo e intenso 

processo de ocupação, caracterizado historicamente pela produção canavieira, e por isso, é uma área 

com grande alteração do ambiental natural, a população entrevistada durante a pesquisa de campo, 

de forma geral, não considera que há fatores preocupantes na perspectiva ambiental caso haja a 

instalação do referido empreendimento. 

Através da realização das entrevistas com os residentes da AEL, foi possível observar que a maioria 

dos entrevistados considera que a regularidade da coleta pública de resíduos atende à demanda das 

localidades. Mesmo assim, constatou-se que alguns moradores reconhecem que queimam o seu 

próprio resíduo em suas propriedades, e não demonstraram conhecimento sobre isso prejudicar a 

qualidade do ar e promover riscos ao meio ambiente. Em contrapartida, em algumas entrevistas, a 

queima de resíduos por parte dos vizinhos foi citada como uma preocupação para algumas pessoas. 

Somadas a isso, a poeira lançada pelas olarias e a circulação de veículos em vias que não são 

asfaltadas agravam ainda mais a situação da qualidade do ar nessas localidades. Este fato é 

observado, principalmente, nas localidades da AEL em Campos dos Goytacazes, citadas por dois 

entrevistados. Em São João da Barra e Quissamã, a poluição do ar não foi citada como um problema 

ambiental. 

Em relação à preservação dos corpos hídricos, a maioria dos entrevistados reconhece que os córregos 

e os canais da AEL estão em condições ambientais ruins, assoreados e cobertos por vegetação 

aquática.  

Outro problema ambiental citado é a queima de cana, que, atualmente, é pouco explorada na AEL. O 

entrevistado relativizou avaliando que há anos atrás era pior, pois a cultura era explorada na maioria 

das propriedades, em contraponto com o fato que, atualmente, tal prática seja proibida. 

O uso de defensivos agrícolas utilizados nas lavoras de abacaxi, cultura bastante difundida na AEL, foi 

citado como um vetor de poluição do solo e rios. As técnicas de cultivo do abacaxi utilizadas na região 

utilizam regularmente defensivos (venenos) e insumos agrícolas. 
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Em localidades de São João da Barra, próximas ao Complexo Industrial e Portuário do Açu , foi citada 

a salinização do lençol freático. Segundo o relato de um dos entrevistados, isso ocorreu após a abertura 

do canal do Complexo Industrial e Portuário do Açu . Outro impacto citado pelos entrevistados e 

relacionado às atividades desenvolvidas no Complexo Industrial e Portuário do Açu é a poluição 

atmosférica, que tem como vetores a poeira oriunda do aumento da circulação de caminhões e o 

transporte de minério de ferro. 

Tendo visto o exposto, observa-se que a análise da percepção ambiental é de fundamental importância 

para que se possa compreender melhor as interrelações entre o homem e o ambiente, suas 

expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas futuras, sendo esta, uma 

temática que pode ajudar no processo de planejamento, gestão e definição de políticas territoriais. 

7.6.2.2 Análise da estrutura fundiária 

A caracterização da Estrutura Fundiária da AEL considera os dados produzidos pela Control Ambiental 

(empresa responsável pelo Cadastro Fundiário do empreendimento em questão). Na escala territorial 

adotada para definir a AEL, delimitada pelos setores censitários, não há dados do IBGE sobre estrutura 

fundiária.  

O levantamento preliminar permitiu identificar as estruturas fundiárias justapostas pela faixa de servidão 

do Projeto SPOT. Ao longo do traçado previsto para o oleoduto não foi identificada a presença de 

benfeitorias (construções), nem mesmo no corredor representado pela faixa de servidão.  

As únicas estruturas interferidas pelo traçado são estradas e vias privadas em propriedades rurais. O 

Quadro 7.157 lista as principais estradas atravessadas pelo traçado do Projeto SPOT, dentre elas 

travessias com rodovias estaduais em quatro pontos. 

Quadro 7.157: Principais vias atravessadas pela diretriz do Projeto SPOT. 

VIA 
KM DO 

TRAÇADO 
LOCALIDADE MUNICÍPIO PISO 

Estrada de  
Acesso ao Porto 

3,7 
Complexo Industrial e Portuário do 
Açu 

São João da Barra 
Asfalt
o 

RJ-240 9 Água Preta 
São João da Barra Asfalt

o 

Via Muncipal SB-
052 

13 Sabonete 
São João da Barra 

Terra 

Via Muncipal 13,9 Sabonete-Cazumbá 
São João da Barra Asfalt

o 

RJ-216 18,5 Ponto Coqueiro 
Campos dos 
Goytacazes 

Asfalt
o 

Via Muncipal 25 Olhos d'Água 
Campos dos 
Goytacazes 

Asfalt
o 

Via Muncipal 26,9 Correntezas 
Campos dos 
Goytacazes 

Asfalt
o 

RJ-196 36,3 Retiro 
Campos dos 
Goytacazes 

Asfalt
o 

RJ-196 45 São Miguel Quissamã 
Asfalt
o 

Fonte: Mott MacDonald, outubro 2019. 

Nas Figuras 7.438, 7.439, 7.440 e 7.441 a seguir são apresentadas as principais estradas atravessadas 

pelo traçado do Projeto SPOT. 
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Figura 7.438: Ponto de travessia da diretriz do 
empreendimento com a rodovia RJ-240, Água 
Preta - São João da Barra. 

Figura 7.439: Vista do ponto de travessia da 
rodovia RJ-216, Ponto de Coqueiro - Campos 
dos Goytacazes. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Figura 7.440: Ponto de travessia da rodovia 
RJ-196, Retiro - Campos dos Goytacazes. 
Local onde está planejada a instalação de um 
dos canteiros de obra. 

Figura 7.441: Segundo ponto de travessia da 
rodovia RJ-196, São Miguel - Quissamã. 
Quilômetro final do traçado, estrutura da 
Petrobras. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Ao todo foram identificadas 289 propriedades com área afetada pela faixa de servidão dos oleodutos e 

canteiros de obra: 58% delas situados no município de Campos dos Goytacazes, 37% em São João 

da Barra e quase 5% em Quissamã. A área de total composta pelas propriedades atingidas é de  

8.248 hectares, cabe ressaltar que uma das propriedades contabilizadas é a área do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu (CIPA). No Mapa 7.40 abaixo são representadas essas propriedades e 

seus limites em relação ao traçado e faixa de servidão projetados para o empreendimento. 
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Segundo a Lei Federal nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, as propriedades rurais são classificadas 

em relação ao tamanho da área, levando em conta o módulo fiscal (e não apenas a metragem)1, a 

saber: 

• Pequena propriedade: imóvel rural com área até 4 módulos fiscais, respeitada a fração mínima de 

parcelamento.; 

• Média propriedade: imóvel rural maior de 4 e até 15 módulos fiscais, e; 

• Grande propriedade: imóvel com área superior a 15 módulos fiscais. 

O módulo fiscal varia de acordo com a legislação de regulação do uso do solo em cada município. Na 

legislação dos três municípios interceptados pelo traçado do Projeto SPOT, o valor do módulo fiscal é 

o mesmo, 12 hectares2. Considerando o módulo fiscal dos municípios estudados: a pequena 

propriedade tem área de até 48 hectares; a média entre 48 e 180 hectares e; a grande propriedade 

superior a 180 hectares. Das 290 propriedades, mais de 90% das propriedades afetadas pela faixa de 

servidão estão enquadradas como de pequeno porte, ocupações típicas de estruturas familiares de 

produção rural e bastante comum na AEL. A Figura 7.442 apresenta o gráfico com proporção de 

número de propriedades por faixa de dimensão de acordo com Lei Federal nº 8.629/1993. 

Figura 7.442: Divisão de propriedades por tipologia de dimensão. 

 
Fonte: Control Ambiental, novembro de 2019. 

No entanto, a proporção de número de pequenas propriedades em relação as de médio e grande porte 

não é refletido na proporção da área que elas ocupam. As grandes propriedades, que ao todo são 

apenas seis unidades, ocupam 50% de toda a área representada pelas propriedades afetadas pela 

faixa de servidão (Figura 7.443). 

 
1INCRA. http://www.incra.gov.br/tamanho-propriedades-rurais. Acesso em novembro de 2019. 
2 http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdu5/~edisp/inea0059809.pdf. Acesso em novembro de 
2019. 

90.34%

7.59%
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Figura 7.443: Proporção da Área Ocupada por Tipos de Propriedades Afetadas pela Servidão. 

 
Fonte: Control Ambiental, novembro de 2019. 

A estrutura fundiária composta pelo universo de propriedades afetadas pela faixa de servidão e 

canteiros de obra do empreendimento é concentradora. Ou seja, um número pequeno de propriedades 

concentra grande percentual da área desse universo. 

As grandes propriedades atravessadas pela faixa de servidão estão concentradas no município de São 

João da Barra e vale ressaltar que parte delas estão inseridas à listagem de propriedades da área do 

Complexo Industrial e Portuário do Açu. O quadro fundiário dentre as propriedades afeadas pela 

servidão apresenta um perfil diferente quando analisado separadamente por município. No  

Quadro 7.158 pode ser observado que as pequenas propriedades são as de maior número, como 

identificado no recorte espacial de toda a faixa de servidão. No entanto, a concentração de terras é 

mais acentuada no município de São João da Barra. Nos outros dois municípios não há grandes 

propriedades afetadas pela faixa de servidão, apenas pequenas e médias. Em Campos dos 

Goytacazes, as áreas ocupadas por pequenas e médias propriedades são semelhantes; em Quissamã 

as pequenas propriedades ocupam maior área. 

Quadro 7.158: Propriedades Afetadas Pela Servidão - Municípios da AEL. 

MUNICÍPIO TIPO DE PROPRIEDADE QUANTIDADE ÁREA 

São João da Barra 

Pequenas 91,67% 13,32% 

Médias 3,70% 7,15% 

Grandes 4,63% 79,53% 

Campos dos Goytacazes 

Pequenas 89,88% 48,99% 

Médias 10,12% 51,01% 

Grandes 0,00% 0,00% 

Quissamã 

Pequenas 92,86% 66,05% 

Médias 7,14% 33,95% 

Grandes 0,00% 0,00% 

Fonte: Control Ambiental, outubro de 2019. 

40.31%

9.87%

49.82%

Pequenas Médias Grandes
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De acordo com as propriedades identificadas pela equipe de fundiário, de um total de 56 propriedades 

produtivas, 32 propriedades caracterizam-se como destinação produtiva comercial, uma produção de 

subsistência e 23 com destinação comercial e de subsistência.  

Segundo relatos dos entrevistados em outubro de 2019, o escoamento da produção ainda é um entrave 

na comercialização dos produtos. A maioria ocorre por intermédio de atravessadores e/ou 

comercialização na própria propriedade e em comércios locais ou regionais, sendo a primeira 

(atravessadores) em maior escala.  

7.6.2.3 Análise e caracterização dos impactos sobre atividades produtivas, econômicas e renda 

a) Pecuária 

A pecuária extensiva é uma atividade muito difundida nas propriedades da AEL, sobretudo nas 

propriedades de médio e grande porte, que compõem a cerca de 70% da área das propriedades 

afetadas pela faixa de servidão. Mesmo nas pequenas propriedades rurais é comum a criação bovina 

para corte e/ou produção de leite. 

A predominância da atividade da pecuária no solo da faixa de servidão do Projeto SPOT foi registrado 

durante a pesquisa de campo (outubro de 2019). Nas entrevistas realizadas, quase que em sua 

totalidade com pequenos produtores rurais, o gado assume a função de reserva de valor  

(Figuras 7.444 e 7.445). É uma forma de obter dinheiro rápido e por isso, muitos pequenos produtores 

criam umas poucas cabeças em parte da área que possuem. Nessas condições geralmente o gado 

depende das condições do climáticas para a manutenção do pasto, uma vez que os produtores não 

dedicam muitos recursos para essa atividade produtiva. Geralmente, eles estão mais dedicados à 

agricultura. 

Segundo os pequenos produtores entrevistados, entre os que mantinham pequenos rebanhos bovinos, 

os aninais vendidos geralmente são destinados a abatedouros locais. Mas o abate não aparece como 

o destino principal do rebanho, os pequenos produtores normalmente criam animais e ainda jovens os 

vendem para produtores com maior estrutura. 

Figura 7.444: Pasto em pequena propriedade 
localizada na faixa de servidão (Km 30), 
povoado de Grama - Campos dos 
Goytacazes. 

Figura 7.445: Pasto em média propriedade 
localizada na servidão (Km 33), povoado de 
São Martinho - Campos dos Goytacazes. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

A pecuária é a atividade que mais ocupa áreas da AEL, na faixa de servidão as pastagens são ainda 

mais comuns na paisagem. 
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b) Agricultura 

A atividade agrícola na AEL do empreendimento é caracterizada pelas culturas desenvolvidas 

basicamente em pequenas propriedades. Como supracitado, as propriedades com dimensões maiores 

a essas dedicam-se basicamente a pecuária. 

As antes tradicionais lavouras de cana de açúcar atualmente são raras na paisagem, seguindo a 

redução do número de usinas sucroalcooleira. Segundo entrevistados na AEL, a cana ainda figura 

dentre as culturas agrícolas nesse território, mas em menor proporção. Alguns proprietários de médio 

e grande porte ainda utilizam parte da área com essa finalidade, destinando a produção às usinas que 

ainda existem no município de Campos dos Goytacazes. Nas propriedades de pequeno porte, a cana 

é cultivada em pequenas áreas, mas geralmente sendo destinada à complementação da alimentação 

de bovinos.  

A agricultura na região da AEL tem como principal cultura comercial o abacaxi, espécie que não exige 

muito conhecimento técnico e insumos para o cultivo, o que favorece a produção em pequenas 

propriedades. Normalmente, o plantio é realizado com mão de obra familiar, mas durante as entrevistas 

foi comum a citação da figura do meeiro (Figura 7.446).  

Nos povoados de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, nas pequenas propriedades, outras 

culturas temporárias são cultivadas comercialmente em paralelo ao abacaxi, mas com menor 

protagonismo. Maxixe, quiabo e aipim são culturas que foram citadas em muitas entrevistas realizadas 

na AEL como fonte de geração de renda. O caju e o coco são duas culturas permanentes que também 

estão presentes nas pequenas e médias propriedades. As plantações de coco destacam-se sobretudo 

em Quissamã. 

A produção de hortaliças para consumo familiar é comum nas pequenas propriedades. Em Água Preta, 

a prefeitura de São João da Barra mantém uma estufa com produção de mudas de hortaliças  

(Figura 7.447), a função da estrutura é abastecer a produção familiar das redondezas. 

Figura 7.446: cultivo de abacaxi mantido por 
meeiro em pequena propriedade no povoado 
de Caboio, Campos dos Goytacazes. 

Figura 7.447: estufa de mudas de hortaliças 
em Água Preta, São João da Barra. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Durante a pesquisa de campo não foram identificadas associações de produtores ou cooperativas, 

organizações que são importantes no fomento à produção agrícola local e à comercialização. 

Normalmente, a produção das lavouras é comercializada com atravessadores, os produtos são 

destinados ao mercado regional e local, como o CEASA do Rio de Janeiro, supermercados em Vitória, 

entre outros. 
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A dificuldade mais citada pelos produtores rurais entrevistados à respeito do processo de produção é 

a etapa da comercialização. Como a produção geralmente é direcionada à atravessadores, há uma 

grande redução na margem de lucros dos produtores. 

c) Indústria ceramista 

A produção ceramista (olarias) é intensa na AEL onde existem muitas plantas de produção de tijolos e 

telhas, sobretudo nos arredores do traçado do Projeto SPOT entre os quilômetros 10 e  

24 (Campos dos Goytacazes e São João da Barra). Com a decadência da indústria canavieira na 

região, as olarias passaram a ser as grandes empregadoras (RAMOS et al., 2006). 

A caracterização geológica da região é dominada pela histórica presença de rios, deltas e enseadas, 

criando áreas propícias à inundação e deixando, assim, sedimentos de inundação, que são diretamente 

ligados à formação da argila utilizada na indústria ceramista (RAMOS et. al., 2006). A retirada desta 

argila é feita em vários pontos da AEL, onde podem ser observadas áreas de extração e transporte da 

argila por caminhão para as olarias (Imagens Figura 7.448e Figura 7.449). Estas produzem, em sua 

maioria, tijolos ou telhas de cerâmica, sendo diferenciado pelo tipo de argila utilizado por cada uma 

delas. 

A produção é transportada por caminhão até os mercados da região do Grande Rio (RJ), Sul 

Fluminense (RJ), Zona da Mata Mineira (MG) e Espírito Santo (ES) (Ribeiro, 2002 apud Ramos, 2006). 

A Rodovia RJ-238, que atravessa o município de Campos dos Goytacazes, é conhecida localmente 

como Rodovia Ceramista. 

Figura 7.448: Transporte de barro retirado na 
AEL, distrito de São Sebastião dos Campos. 

Figura 7.449: Olaria nas proximidades do 
povoado de Ponto de Coqueiro, Campos dos 
Goytacazes. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

A instalação do referido empreendimento em estudo não tem grande potencial de interferência nas 

atividades produtivas desenvolvidas na AEL. A largura da faixa de servidão não irá impor diminuição 

significativa na área produtiva das propriedades, em nenhuma das entrevistas foi exposta essa 

preocupação. Entre os produtores rurais com área possivelmente afetada pelo traçado, o maior 

interesse era relativo às indenizações e aos valores pagos pelo empreendedor como forma de 

compensação às restrições de uso do solo impostas na faixa de servidão. 

7.6.2.4 Caracterização das localidades interceptadas pelo empreendimento 

Para a composição desse item do estudo foram utilizados os dados disponíveis do Censo IBGE 2010. 

As informações estão disponíveis por setor censitários, a menor unidade territorial adotada pelo IBGE 

para agrupar as variáveis pesquisadas. As entrevistas realizadas em outubro de 2019 pela equipe de 

campo auxiliam na complementação qualitativa dos dados. 
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a) Logradouros com e sem abastecimento de água; esgotamento sanitário e disposição de esgotos 

Segundo os dados do Censo Demográfico, em 2010 havia na AEL 2.335 domicílios. Desde esse ano, 

a infraestrutura pública da região recebeu diversos investimentos e portanto, os dados foram 

qualificados pela pesquisa de campo da Mott MacDonald (outubro 2019). A Figura 7.450 apresenta a 

distribuição dos domicílios na AEL por município. Vale destacar que Campos dos Goytacazes e São 

João da Barra abrigam quase que a mesma fração. 

É importante ressaltar que houve uma mudança no quantitativo de setores censitários na AEL quando 

comparados os censos demográficos dos anos 2000 e 2010. É possível justificar esse aumento devido 

ao crescimento populacional dos municípios de São João da Barra e Quissamã, o que resultou na 

divisão e no surgimento de nove novos setores censitários, considerando que essa divisão tem como 

um dos parâmetros o quantitativo populacional. Diante do exposto, não foi possível estabelecer um 

comparativo do apresentado nos censos demográficos dos anos de 2000 e 2010. Por isso, 

consideramos apenas os dados mais recentes do IBGE de 2010. 

Figura 7.450: Distribuição de Domicílios por Município da AEL. 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE. 

Em Campos dos Goytacazes, a concessionária Águas do Paraíba, desde o ano de 1999, aplica 

recursos na expansão da rede de abastecimento de água no município (Figura 7.451). No município 

de São João da Barra, o serviço de abastecimento é mantido pela CEDAE, a mesma concessionária 

responsável pelo serviço em Quissamã. No ano de 2010, de acordo com o IBGE, 70% dos domicílios 

da AEL eram abastecidos por estrutura individual de captação, poços ou em corpos hídricos (7.159). 

1092

146

1097

Campos Quissamã SJ da Barra
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Figura 7.451: Tipo de Abastecimento X Domicílios da AEL. 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE. 

Em campo verificou que essa realidade foi alterada já que nas entrevistas realizadas foi registrado que 

a maioria das localidades na AEL possuem rede geral de abastecimento de água (Quadro 7.159). 

Quadro 7.159: Tipo de Abastecimento nas Localidades da AEL. 

LOCALIDADES DA AEL MUNICÍPIO TIPO DE ABASTECIMENTO 

Cazumbá São João da Barra Rede Geral 

Campo de Areia São João da Barra Poço 

Barra do Jacaré São João da Barra Rede Geral 

Água Preta São João da Barra Rede Geral 

Mato Escuro São João da Barra Rede Geral 

Sabonete São João da Barra Rede Geral 

Grama Campos dos Goytacazes Rede Geral 

São Bento Campos dos Goytacazes Pipa 

Mussurepe Campos dos Goytacazes Poço 

Ponto Coqueiro Campos dos Goytacazes Poço 

Caboio Campos dos Goytacazes Rede Geral 

São Martinho Campos dos Goytacazes Rede Geral 

Retiro Campos dos Goytacazes Rede Geral 

Correntezas Campos dos Goytacazes Rede Geral 

Canal das Flechas Campos dos Goytacazes Rede Geral 

Olhos D'Água Campos dos Goytacazes Rede Geral 

Baixa Grande Campos dos Goytacazes - 

São Miguel Quissamã Poço 

Barra do Furado Quissamã Rede Geral 

Fonte: Mott MacDonald, outubro 2019. 

16.79%

70.58%

0.04%

12.59%

Rede geral Poço/Nascente Água de Chuva Outra
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Em São João da Barra foram identificadas duas caixas d’águas mantidas pela CEDAE, uma em 

Sabonete e outra em Mato Escuro. Essas caixas d’águas distribuem água para cinco localidades da 

AEL: Sabonete, Cazumbá, Barra do Jacaré, Água Preta e Mato Escuro. 

Em algumas entrevistas realizadas nesse município, houve citações sobre a variação da qualidade da 

água fornecida. O Mapa 7.41 localiza as principais estruturas de abastecimento de água identificadas 

nas localidades da AEL. 

Em Campos dos Goytacazes as localidades possuem uma estrutura composta por poço artesiano, rede 

geral e fornecimento de água através de caminhão pipa que abastece as caixas d’água das residências. 

Há nas localidades de Correntezas e Retiro poços de captação e distribuição de água que é tratada e 

mantida pela concessionária Águas do Paraíba (Figura 7.452). 

Figura 7.452: Poço de captação, armazenamento e distribuição de água mantido pela 
concessionária Águas do Paraíba na localidade de Retiro, em Campos dos Goytacazes. 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Em Quissamã, o povoado de Barra do Furado é abastecido por rede geral com captação da água no 

canal das Flechas. Na localidade de São Miguel, extremidade do traçado do empreendimento, não há 

rede de abastecimento por infraestrutura pública. 
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Em todas as localidades visitadas, a coleta de resíduos é realizada pela prefeitura ou concessionária. 

A frequência de coleta citada foi de duas a três vezes por semana. Mesmo com a coleta de resíduos, 

a queima é praticada em algumas residências, conforme informado por alguns entrevistados. 

O esgotamento sanitário nas localidades que constituem a AEL do empreendimento é realizado por 

fossa rudimentar com uma pequena parcela por fossa séptica. Em alguns casos, segundo entrevistas 

realizadas, a limpeza da fossa séptica é realizada pela gestão pública. Somente em Barra do Furado 

foi registrada a informação da existência de rede de coleta de esgoto. 

b) Aglomerados subnormais 

Aglomerado subnormal é uma categoria territorial de análise adotada pelo IBGE no Censo 2010. A 

definição do IBGE para essa categoria é a seguinte: 

“Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade 

alheia - públicos ou privados - para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, 

caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos 

essenciais e localização em áreas restritas à ocupação. No Brasil, esses 

assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes como favelas, 

invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, 

mocambos e palafitas...”. 

Esses são espaços com pouca infraestrutura e/ou precarizadas, com formas de ocupação não 

ordenadas pelo poder público, que devem ser observadas como territórios especiais: 

“permite mapear a sua distribuição no País e nas cidades e identificar como se 

caracterizam os serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta de lixo e 

fornecimento de energia elétrica nestas áreas, oferecendo à sociedade um quadro 

nacional atualizado sobre esta parte das cidades que demandam políticas públicas 

especiais”. 

No Censo 2010, os aglomerados subnormais são delimitados territorialmente e considerados em 

setores censitários com situação específica. Dentro do território da AEL não há setor censitário na 

situação “aglomerado subnormal”. 

c) Renda Média Domiciliar Per Capita 

O dado sobre renda média per capita domiciliar auxilia na avaliação do grau de vulnerabilidade social 

da população de cada setor censitário. É um indicador do poder de compra das famílias, o que 

demonstra o poder de acesso aos bens, serviços e produtos. 

NA AEL do empreendimento, mais de 80% dos domicílios tinha renda per capita inferior a um salário 

mínimo no ano de 2010 (Figura 7.453). Esse dado indica que grande parte da população residente na 

AEL vivia em condição de pobreza e/ou extrema pobreza. 
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Figura 7.453: Faixas de Renda Per Capita Domiciliar – AEL. 

 
 

Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE. 

Ressalta-se que foram registrados apenas 5 domicílios com rendimento mensal per capita domiciliar

de 5 a 10 salários mínimos o equivalente a 0,2% da AEL, não foram registrados domicílios com

rendimento mensal per capital superior a 10 salários mínimos.

Dados de 2019 do IBGE (Sistema de Indicadores Sociais-SIS) apontam que desde 2015 o percentual

de pessoas vivendo em extrema pobreza cresceu. Esse dado sugere que o quadro de vulnerabilidade

social na AEL pode ter sido agravado em relação ao ano de 2010. No entanto, a intensificação das

atividades produtivas nos últimos anos no Complexo Industrial e Portuário do Açu, podem ter

potencializado a geração de renda na AEL. Essa avaliação será conclusiva apenas com os dados do

próximo censo.

O setor censitário que incorpora parte dos domicílios dos povoados de Sabonete, Cazumbá e Campo

de Areia é o que mantinha o maior percentual de domicílios (25%) sem renda per capita mensal na AEL

em 2010.

d) Sistema de Telecomunicações e Energia

Para descrição desse item serão considerados os dados registrados nas entrevistas realizadas pela

equipe de campo em outubro de 2019. Esse critério foi considerado em detrimento aos dados do Censo

2010, pelo menos para a variável “acesso à rede de energia”, devido a unanimidade das respostas. O

acesso das moradias à rede elétrica é universalizado e em toda a AEL tem fornecimento de energia

elétrica através da empresa ENEL.

Em todo o território da AEL é oferecido por empresas sinal de internet, seja por cabo ou rádio, até

mesmo nas áreas distantes dos centros de povoados. O sistema de telefonia móvel apresenta boa

cobertura de sinal na região, e dentre os entrevistados a operadora Vivo é a mais utilizada.

e) Equipamentos de Lazer

Na AEL foram registrados alguns equipamentos públicos para prática esportiva, lazer ou atividades

culturais. Quase todas as localidades possuem uma praça ou um largo onde é centralizado o convívio

comunitário. Nesses pontos, em alguns casos, há aparelhos de ginástica, brinquedos para crianças,

bancos e quase sempre é onde se localiza a capela local (Figuras 7.454, 7.455, 7.6456 e 7.457).
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Figura 7.454: Praça na localidade de Barra do 
Jacaré, S J da Barra. 

Figura 7.455: Largo na localidade de Olhos 
d’Água, Campos dos Goytacazes, capela ao 
fundo. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Figura 7.456: Largo na localidade de Campo 
de Areia, Campos dos Goytacazes, capela ao 
fundo. 

Figura 7.457: Praça no povoado de São 
Martinho, cinema improvisado, Campos dos 
Goytacazes. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Em Mato Escuro, São João da Barra, há uma praça pública construída recentemente e equipada com 

brinquedos e ampla área livre para lazer. O local é referência em lazer para população de localidades 

vizinhas, como citou uma família entrevistada em Água Preta. A praça faz parte da uma área 

recentemente urbanizada pela prefeitura, o local congrega uma série de equipamentos públicos novos: 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), creche, escola, ginásio e posto de saúde da família 

(PSF). 

Quadras esportivas e campos de futebol são opções de lazer para parte da população das localidades 

da AEL. Foram encontradas essa tipologia de estrutura nas Localidades de Mato Escuro e Cazumbá, 

em São João da Barra; São Martinho e Correntezas, em Campos (Figuras 7.458, 7.459, 7.460 e 7.461). 
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Figura 7.458: Quadra poliesportiva em Mato 
Escuro, São João da Barra. 

Figura 7.459: Quadra poliesportiva na praça 
de Cazumbá, São João da Barra. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

Figura 7.460: Campo de futebol de grama em 
São Martinho, Campos dos Goytacazes. 

Figura 7.461: Quadra de futebol na praça de 
Correntezas, Campos dos Goytacazes. 

  
Fonte: Mott MacDonald, 2019. Fonte: Mott MacDonald, 2019. 

As formas de lazer mais comuns citadas nas entrevistas foram: festas entre familiares e vizinhos, pesca 

nos canais da região da AEL e visitas às praias, como a da Barra do Açu. As igrejas evangélicas das 

localidades costumam fazer festas em dias festivos, como dia das crianças, páscoa e natal. As capelas 

católicas comemoram os dias de seus padroeiros e comemoram as festas juninas. 

O laço de bovinos em montaria foi identificado como uma atividade comum na região, principalmente 

entre jovens. Em Cazumbá, há uma construção dedicada a essa forma de lazer. Em um sítio onde a 

equipe de campo realizou uma entrevista em São Miguel, Quissamã, havia moradores reunidos para 

iniciar a atividade. 

Aglomerados urbanos de maior porte como o centro de Campos dos Goytacazes, Baixa Grande e 

Santo Amaro, todos no mesmo município, e Barra do Furado em Quissamã, são pontos de referência 

para lazer noturno. 

f) Infraestrutura de Serviços Públicos 

A pesquisa de campo realizou levantamento de escolas e unidades de atendimento em saúde 

localizadas na AEL. Foram identificadas outras estruturas e serviços públicos como Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e postos avançados de secretarias municipais. Algumas 
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estruturas estão em localidades fora da AEL, como em Baixa Grande e Mussurepe (Campos dos 

Goytacazes) e Barra do Furado (Quissamã). No entanto, foram mapeadas por servirem como referência 

em atendimento para população de algumas localidades da AEL, e por estarem próximas ao território 

de estudo. 

O Quadro 7.160 lista as unidades de saúde identificadas na AEL, a Mapa 7.42 localiza essas estruturas 

dentro do território de estudo. 

Quadro 7.160: Estabelecimentos Públicos de Saúde na AEL. 

NOME LOCALIDADE MUNICÍPIO 
REFERÊNCIA 

PARA OUTRAS 
LOCALIDADES? 

UBS Baixa Grande Baixa Grande Campos Sim 

UBS Mussurepe Mussurepe Campos Sim 

UBSF São Martinho São Martinho Campos Sim 

UBS Correnteza Correnteza Campos Sim 

UBS Retiro Retiro Campos - 

UPA Mario Barros Wagner Barra do Furado Quissamã Sim 

ESF Barra do Furado Barra do Furado Quissamã Sim 

ESF Campo de Areia Campo de Areia S J da Barra - 

ESF Mato Escuro Mato Escuro S J da Barra - 

Unidade Mista de Saúde - Mato Escuro Mato Escuro S J da Barra Sim 

UBS Sabonete Sabonete S J da Barra Sim 

UMS Mato Escuro Mato Escuro S J da Barra Sim 

Fonte: Mott MacDonald, outubro 2019. 
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No território da AEL, e nas localidades próximos, foram identificados 13 estabelecimentos públicos de 

ensino (Quadro 7.161). Em Mato Escuro há um Centro Municipal de Escola Avançada, um projeto da 

prefeitura que, além do ensino regular, oferece um programa de atividades extracurriculares. 

Quadro 7.161: Estabelecimentos de Ensino na AEL. 

ESCOLA LOCALIDADE MUNICÍPIO CICLO 

CE Barros Barreto Baixa Grande Campos Ensino Médio 

EM Francisco José da Silva Retiro Campos Ensino Fund. I 

EM Pedro Barbosa Campo de Areia Campos Ensino Fund. I 

EM Amro Antônio da Silva Ponto de Coqueiro Campos Ensino Fund. I 

CM Maria Conceição dos Santos Tavares Baixa Grande Campos Pré-escola 

EM Délfica de Carvalho Wagner Barra do Furado Quissamã Ens. Fundamental 

EEM Francisco Alves Toledo Água Preta S J da Barra Ensino Fund. I 

CE João Coelho da Silva Cazumbá S J da Barra Ensino Médio 

EM Angelo Antônio Mendonça Sabonete S J da Barra Ensino Fund. I 

EM Cazumba Cazumbá S J da Barra Ensino Fund. I 

EM Manoel Souza Gomes Barra do Jacaré S J da Barra Ensino Fund. I 

CM Floriano Azevedo Siqueira Mato Escuro S J da Barra Pré-escola 

Centro Municipal de Escola Avançada Mato Escuro S J da Barra Ens. Fundamental 

Fonte: Mott MacDonald, outubro 2019. 

O Mapa 7.43 localiza esses estabelecimentos em relação ao território da AEL. As escolas situadas nas 

localidades de Baixa Grande, em Campos, e Barra do Furado, em Quissamã, atende população de 

estudantes residente em localidades da AEL. 
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No povoado de Sabonete, em São João da Barra, existe uma subprefeitura que congrega serviços para 

atendimento de demandas das redondezas. Na localidade há um posto dos correios, um 

CRAS/CREAS, representantes da secretaria de agricultura para apoiar a produção rural da localidade 

e um posto policial. 

Em Baixa Grande, em Campos dos Goytacazes, há um destacamento da Policia Militar, assim como 

em Barra do Furado, em Quissamã, onde também há um CRAS. 

7.6.2.5 Uso e Ocupação 

Foi considerado um corredor de 250 metros para cada lado da diretriz do empreendimento como área 

onde devem ser caracterizados os tipos de uso dos solos (Mapa 7.44). 

Na AEL o número de subclasses de uso encontradas varia de nove para oito em relação à AER, onde 

também é possível notar a forte presença de áreas antrópicas agropastoris (64,1%), seguido por áreas 

alagadas (15,8%) e áreas naturais não florestadas (12,4%). As áreas naturais florestadas, de mangue 

e silvicultura têm uma representatividade abaixo de 1%. Abaixo, na Figura 7.462 e no Mapa 7.45 de 

distribuição do uso do solo na AEL, esses dados podem ser verificados. 

Figura 7.462: Distribuição do Uso do Solo na AEL. 

 
Fonte: Uso do Solo - IBGE 2016. 

Identifica-se que uso do solo na AEL, de um modo geral, manteve a tendência da AER, excluindo para 

esta as áreas antrópicas agropastoris não consolidadas nas categorias de uso e ocupação do solo. 
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a) Faixa de servidão e demais estruturas do empreendimento 

Para a faixa de servidão foram encontradas seis subclasses, onde nota-se a forte presença de áreas 

antrópicas agropastoris (91,4%), seguido por restinga (5,3%), áreas antrópicas não agropastoris 

(1,2%). As áreas naturais não florestadas, áreas alagadas e silvicultura têm uma representatividade 

abaixo de 1%. Abaixo, na Figura 7.463 esses dados podem ser verificados. 

Figura 7.463: Distribuição do Uso do Solo na faixa de servidão. 

 
Fonte: Uso do Solo - IBGE 2016. 

Para as demais estruturas do empreendimento foram consideradas as instalações de dois canteiros de 

obras localizados no Km 0 e no Km 36. Foram identificadas duas subclasses, onde nota-se a forte 

presença de áreas antrópicas não agropastoris (89%) e áreas antrópicas agropastoris (11%). 

Na Figura 7.464 e no Mapa 7.46 a seguir serão apresentadas a distribuição do uso do solo na faixa de 

servidão e as demais estruturas do empreendimento. 
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Figura 7.464: Distribuição do Uso do Solo nas demais estruturas do empreendimento. 

 
Fonte: Uso do Solo - IBGE 2016. 
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7.6.2.6 Informação sobre eventuais desapropriações, indicando em mapa, a localização das 

desapropriações, o número de estabelecimentos a serem desapropriados e o tipo de atividade 

exercida em cada estabelecimento; número de pessoas desmobilizadas em atividades 

produtivas na área necessária à implantação do oleoduto 

A faixa de servidão projetada para o empreendimento não apresenta incompatibilidade com nenhuma 

construção ou atividade existentes. Sendo assim, não foi identificada a necessidade de 

desapropriações, mas apenas de instituição de servidão administrativa. 

7.6.2.7 Caracterização das dimensões sociopolítica, econômica e cultural das populações 

tradicionais e étnicas presentes na AEL, no caso de existirem. Descrição dos impactos 

decorrentes do empreendimento e identificação em mapa da sua localização 

Não foram identificadas populações tradicionais ou atividades produtivas das mesmas que fossem 

impactadas na AEL. No Canal das Flechas, em Campos dos Goytacazes, há circulação de 

embarcações utilizadas na pesca artesanal, mas estas circulam a jusante ou a montante da faixa de 

servidão. 

A montante do traçado há circulação de embarcações com pontos de pesca dentro da Lagoa Feia; a 

jusante, há embarcações de maior porte que praticam a pesca marítima. Nas duas situações não há 

sobreposição entre rotas de circulação e a faixa de servidão. 

Em pesquisa à Fundação Palmares não foram identificadas comunidades quilombolas na AEL. Em 

consulta ao INCRA não foram identificados assentados rurais, e por fim, em consulta aos dados da 

FUNAI, não há comunidades indígenas na região. Estas informações também foram confirmadas 

através da ida à área e realização das entrevistas em outubro de 2019. 

7.6.2.8 Caracterização dos sítios e monumentos e avaliação da situação atual do patrimônio 

arqueológico da área de estudo 

Em outubro de 2019, a empresa Mott MacDonald encaminhou ao Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) o Projeto de Avaliação de Impacto (PAIPA). O projeto atende ao Termo de 

Referência no 022/2019 emitido pelo IPHAN-RJ.O PAIPA foi protocolado no dia 14 de novembro de 

2019 e o relatório final sobre a pesquisa será entregue até o final do mês de março de 2020 ao IPHAN. 

Vale destacar que na análise preliminar realizada durante o diagnóstico ambiental não foram 

identificados bens valorados ou registrados na AEL. Os bens arqueológicos e tombados identificados 

não se encontram na faixa de servidão e nas áreas a serem ocupadas pelas demais estruturas do 

empreendimento. No entanto, foi identificado o Mosteiro de São Bento que dista 0,86 km da faixa de 

servidão dos dutos previstos para o Projeto SPOT e está em fase de instrução de Tombamento. Vale 

destacar que os Projetos de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico e de Avaliação de 

Impacto aos Bens Culturais Tombados e Registrados deverão trazer uma análise mais detalhada da 

área, corroborando ou não com este levantamento preliminar. 

7.6.2.9 Considerações Finais 

O território representado pela AEL do Projeto SPOT está inserido em uma região estratégica para o 

estado do Rio de Janeiro, sobretudo devido ao desenvolvimento das atividades produtivas executadas 

no Complexo Industrial e Portuário do Açu. O empreendimento em estudo é mais um dentre outros 

investimentos em infraestrutura de circulação de insumos e produtos relacionados com as atividades 

do porto. 

A estrutura espacial da região registra transformações relacionadas com o Complexo Industrial e 

Portuário do Açu desde a sua implantação, há cerca de 10 anos. Segundo os entrevistados, atualmente, 

as alterações no cotidiano da população em decorrência das atividades associadas ao porto geram 

expectativas mais realistas. Poucos são os habitantes que aguardam grandes alterações na rede de 

infraestrutura pública em decorrência desses novos empreendimentos. 
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A expectativa maior é sobre a geração de novos postos de trabalho, que atualmente figura sob uma 

perspectiva realista. Entrevistados reconhecem que os postos de trabalho diretos geralmente são 

destinados a mão de obra vinda de outras localidades, e que as oportunidades podem ser criadas a 

partir de empregos indiretos devido à maior circulação de pessoas nas localidades e aumento da 

demanda por infraestrutura e serviços. 

Para potencializar o desenvolvimento das atividades produtivas nas localidades é necessário a 

construção e o fortalecimento de organizações sociais, instituições aparentemente pouco difundidas na 

AEL. 

Vale ainda destacar que os oleodutos atravessam setores censitários e aglomerados urbanos com 

características socioespaciais semelhantes, sendo observada uma grande interface entre alguns 

setores sobretudo em relação ao uso dos equipamentos sociais existentes nos mesmos. 

 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

711 

7.7 Análise Integrada e Síntese da Qualidade Ambiental 

As informações descritas neste item têm como objetivo apresentar a dinâmica ambiental da Área de 

Estudo do Projeto SPOT, conforme descrito no Item 06 deste documento.  

A metodologia utilizada para elaboração deste item seguiu o método de Análise de Cenários, proposto 

por Godet (2008), que consiste na descrição de imagens do futuro a partir de determinadas premissas 

ou eventos possíveis que viabilizem tomadas de decisões fundamentadas (Duinker; Greig, 2007). 

Tem como objetivos genéricos: 

i. Descrever a situação atual e evolução do ambiente estudado; 

ii. Identificar as questões prioritárias para gestão ambiental adequada do empreendimento, e; 

iii. Determinar a dinâmica do ambiente em direção aos “futuros possíveis” (Duinker; Greig, 2007). 

Para atingir tais objetivos, Godet (2008) estabelece algumas etapas que se refletem na itemização 

deste item, conforme apresentado a seguir: 

Figura 7.465: Principais etapas para elaboração de cenários, adaptado do método proposto 
por Godet (2008). 

 
Fonte: Marcial; Grumbach (2002). 

A Análise de Cenários configura-se como um método relevante para o conhecimento das dimensões 

da questão ambiental em relação à existência ou não do empreendimento. Os resultados obtidos com 

tal análise, juntamente com a Descrição do Empreendimento (Item 4) e informações mais detalhadas 

do diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico (Item 7), fornecem os subsídios para a 

Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais (Item 8), decorrentes da instalação do 

empreendimento em questão. Maiores detalhes dos cenários futuros são descritos no item 11. 

Prognóstico Ambiental. 
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7.7.1 Análise Integrada 

7.7.1.1 Considerações Metodológicas 

A Análise Integrada visa sumarizar as informações descritas dentro de cada área temática do 

diagnóstico ambiental (meios físico, biótico e socioeconômico), de modo a descrever os principais 

fatores relevantes para conservação da dinâmica ambiental da região influenciada pelo Projeto SPOT. 

A partir desta análise é possível desenvolver ferramentas e disponibilizar informações que auxiliem os 

tomadores de decisão a gerir as questões ambientais de maior relevância. 

A Análise Integrada foi organizada em duas etapas principais. Na primeira etapa, foi feita uma breve 

caracterização do empreendimento e uma síntese do diagnóstico dos meios físicos, biótico e 

socioeconômico, destacando as principais inter-relações entre eles. Essa síntese foi construída a partir 

de uma visão geral das Áreas de Estudo Regional (AER) e Local (AEL) para compreender a sua 

dinâmica ambiental e identificar grandes compartimentos territoriais que apresentam características 

semelhantes. 

Na segunda etapa, realizou-se a análise de sensibilidade, que consistiu na identificação e mapeamento 

dos fatores ambientais de maior sensibilidade, classificando a Área de Estudo Local conforme o grau 

de sensibilidade desses fatores. A seleção dos fatores ambientais incluídos na análise de sensibilidade 

foi feita com base no conhecimento adquirido pela equipe técnica na realização do diagnóstico 

socioambiental da região. Em seguida foram gerados mapas de sensibilidade para cada fator ambiental 

selecionado. Os mapas de sensibilidade foram estabelecidos através de uma análise multicritério 

realizada em ambiente SIG, formando um mapa de sensibilidade geral para o meio natural (fatores dos 

meios físico e biótico) e outro para o meio socioeconômico. 

A consolidação das informações geradas consiste no primeiro passo para construção dos cenários 

futuros (prognóstico) para o desenvolvimento da região, com e sem a implantação do Projeto SPOT. 

De modo geral, os recursos naturais contribuem para a determinação das atividades socioeconômicas 

que podem ser desenvolvidas em uma região. Por sua vez, essas atividades também influenciam o 

meio natural, podendo alterar suas condições. Com base na análise dos aspectos das atividades de 

implantação e operação do SPOT, identificaram-se os principais fatores que influenciam a dinâmica 

socioambiental da região. 

A Figura 7.466 apresenta um fluxograma simplificado das principais inter-relações entre os Meios 

Natural, Antrópico e Áreas Protegidas na Área de Estudo do empreendimento, de forma a facilitar a 

visualização das relações de dependência e/ou sinergia. 
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Figura 7.466: Fluxograma simplificado das principais inter-relações entre os fatores naturais 
e ambientais identificados na Área de Estudo do Projeto SPOT. 

 
 

A análise do fluxograma permite observar a sinergia entre o fator ambiental Áreas Protegidas e os 

meios natural (físico e biótico) e socioeconômico. A relação entre os meios natural e antrópico mostra 

uma interdependência entre os fatores que compõem estes ambientes. A partir da análise desta inter-

relação é possível caracterizar a Área de Estudo do projeto SPOT por meio da identificação das 

relações de causa e efeito existentes. 

7.7.1.2 Características Gerais da Área de Estudo 

O Projeto SPOT objetiva ampliar a capacidade de exportação e importação de petróleo dos campos 

produtores do Polo Pré-Sal da Bacia de Campos (PPSBC), de modo a diminuir a sobrecarga nos 

terminais marítimos construídos pela Petrobras (TEBIG e Ilha d’Água) de forma segura e 

ambientalmente sustentável. 

Serão, para isso, instalados dois dutos terrestres, de 20” e 32”, que farão a interligação da Unidade 

para Tratamento de Petróleo (UTP)  no Porto do Açu à estação de Barra do Furado, da Petrobras, no 

Município de Quissamã, cada duto possui 45,31 km de extensão e capacidade de escoamento de  

60 a 400 mil metros cúbicos por dia (m³/d). 

As instalações dos oleodutos se iniciam na UTP no Porto do Açu, em São João da Barra - RJ, passando 

pelos municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã e terminam na Estação 

de Barra do Furado, da Petrobrás, no município de Quissamã, Estado do Rio de Janeiro. 

A rota dos oleodutos, no trecho inicial, seguirá paralelamente à já existente linha de transmissão (LT) 

de 345 kV (ainda não cabeada), que interliga a Subestação Porto do Açu até a Subestação de Campos 

(Furnas). A largura da faixa de servidão será de 20 metros, com exceção no trecho de  

0 km a 1 km+ 125 m onde a faixa terá no máximo 10 metros e no trecho entre 2 km +585 m e  

3 km +800 m onde a faixa terá 15 metros. Esta variação na largura da faixa evitará interferências com 

outros empreendimentos instalados na região. 
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Nesse sentido, os três municípios da Área de Estudo Regional (AER) são: São João da Barra, Campos 

dos Goytacazes e Quissamã, todos inseridos no Estado do Rio de Janeiro e pertencentes a Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Estes municípios estão situados na Mesorregião Norte Fluminense, 

sendo que Campos dos Goytacazes e São João da Barra estão inseridos na Microrregião de Campos 

dos Goytacazes e Quissamã inserido na Microrregião de Macaé. 

No que tange os aspectos populacionais o número absoluto da população residente nos três 

municípios, tendo como base o Censo Demográfico do IBGE para o ano de 2010, soma  

516.720 habitantes. O município de Campos dos Goytacazes detém 90% do total do contigente 

populacional residente na AER, seguido de São João da Barra, com 6% e de Quissamã, com 4%. 

Com relação a densidade demográfica, também segundo dados do Censo Demográfico 2010, o 

município de Campos dos Goytacazes apresenta densidade demográfica de 115,16 hab/Km2, sendo 

superior àquelas verificadas para o município de São João da Barra (71,96 hab/Km2), Quissamã  

(28,40 hab/Km2) e para a mesorregião Norte Fluminense (87,17 hab/Km2) . 

Na análise da evolução das taxas de crescimento da municípios integrantes da AER, foi observado o 

aumento das taxas para o período de 2000 a 2018, , sendo as taxas dos municípios de São João da 

Barra (1,99%), Campos dos Goytacazes (1,66%) e Quissamã (3,38%) superiores às taxas do estado 

do Rio de Janeiro (1,42%). 

Esse perfil de crescimento populacional da maioria dos municípios integrantes da AER pode ser 

explicado pelo processo de crescimento econômico dos municípios da região Norte Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro, o que acarreta maior acesso à informação e a um planejamento familiar mais 

eficaz, com o uso de métodos contraceptivos. 

Ressalta-se ainda que o dinamismo na economia e no desenvolvimento da região e dos municípios 

abordados está diretamente relacionado às atividades voltadas ao petróleo, sendo também o grande 

responsável por esse aumento na população. 

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), quando comparado à Região Norte Fluminense, Quissamã 

apresenta maior PIB per capita para os anos de 2012 e 2013 e o município de São João da Barra 

apresenta maior PIB per capita para os anos de 2014, 2015 e 2016. 

Com relação a ecomonia na AER, o setor de serviços é a atividade com maior representatividade em 

São João da Barra (51,5%) e Campos dos Goytacazes (45,3%), enquanto em Quissamã a indústria 

tem maior destaque (39%) na participação. Grande parcela dos serviços presentes na AER está 

relacionada às atividades de E&P de petróleo e gás. 

Em comparação com o estado do Rio de Janeiro, os municípios da AER apresentam cenários similares 

de participação por setor da economia no PIB. A administração pública, que representa quase 22% no 

estado, possuem percentuais entre 10% e 25% da representatividade nos municípios da AER. Por sua 

vez, a agropecuária representa entre 1% e 2,5% para os municípios da AER. 

Ao analisar a evolução histórica da participação, por setor, entre os municípios da AER, percebe-se a 

predominância da indústria para o período de 2012 a 2016, vale destacar o município de São João da 

Barra, que em 2012 alcançou mais de 71%. Houve uma oscilação na participação do setor da indústria 

e um acréscimo no setor de serviços ao longo dos anos para os municípios da AER. No ano de 2016, 

o setor de serviços apresentou maior participação junto ao PIB nos municípios de São João da Barra 

(51,5%) e Campos dos Goytacazes (45,3%). Para o município de Quissamã, no mesmo ano, a indústria 

(39%) se manteve com maior participação no PIB, mas o setor de serviços (32,9%) mostrou-se 

crescente. 

Ressalta-se que AER está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Na Baixada Campista 

são observadas planícies com elevada fertilidade, favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, fruticultura 

e pecuária. 
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No que tange especificamente a caracterização da Área de Estudo Local (AEL) esta é composta por 

18 setores censitários, sendo nove situados no município de Campos dos Goytacazes, oito no 

município de São João da Barra e um em Quissamã. Segundo a classificação adotada pelo IBGE, 

apenas dois setores apresentavam ocupações de tipologia urbana em 2010, ambos em Campos dos 

Goytacazes. 

Grande parte da atividade econômica da AEL vem da agricultura, sendo o abacaxi a principal cultura 

comercial. A atividade agrícola na AEL é caracterizada pelas culturas desenvolvidas basicamente em 

pequenas propriedades. Já nas propriedades de médio e grande porte, que compõem a cerca de  

70% da área das propriedades afetadas pela faixa de servidão, há a difusão da pecuária extensiva. 

Ressalta-se, entretanto, que nas pequenas propriedades rurais também é comum a criação bovina para 

corte e/ou produção de leite. 

A indústria ceramista também tem papel de destaque na economia da AEL. A produção ceramista 

(olarias) é intensa na AEL onde existem muitas plantas de produção de tijolos e telhas, sobretudo nos 

arredores do traçado do SPOT entre os quilômetros 10 e 24 (Campos dos Goytacazes e São João da 

Barra). Com a decadência da indústria canavieira na região, as olarias passaram a ser as grandes 

empregadoras (RAMOS et al., 2006). 

A caracterização geológica da região é dominada pela histórica presença de rios, deltas e enseadas, 

criando áreas propícias à inundação e deixando, assim, sedimentos de inundação, que são diretamente 

ligados à formação da argila utilizada na indústria ceramista (RAMOS et. al., 2006). 

No extremo noroeste da AER são observadas ocorrências isoladas de rochas do embasamento 

cristalino. No restante da AER predominam sedimentos costeiros e aluviais relacionados à planícies 

costeiras e aluviais associadas à margem direita do Rio Paraíba do Sul e esquerda do Uruaí, incluindo 

parte do sistema Lagunar da Região Norte Fluminense. Mais de 99% do substrato da AER é constituído 

por sedimentos do período Quaternário, sendo sua granulometria majoritariamente arenosa, passando 

a argilo-arenosas e/ou areno-argilosas. Tratam-se unidades litoestratigráficas representadas por 

depósitos litorâneos, aluvionares, de antigas praias, flúvio marinhos, pântanos e mangues. 

Nesse sentido, foi identificado que o traçado do empreendimento atravessa Planícies Costeiras (24%), 

Planícies Flúvio Lagunares (20%), e Baixadas (45%). Em tais formas de relevo, não ocorrem 

movimentos gravitacionais de massa e a formação de ravinas e voçorocas por sua baixa declividade. 

No entanto, a capacidade de suporte dos solos pode ser afetada em função da saturação de água, 

muitas vezes, formando muitas áreas alagadas. 

Na Faixa de Servidão, os cordões arenosos das Planícies Costeiras representam terrenos mais 

permeáveis enquanto as Planícies Flúvio-lagunares e Baixadas constituem terrenos inundáveis. Os 

terrenos inundáveis têm baixa capacidade de carga, elevado risco de acidificação, o que pode 

comprometer precocemente estruturas de concreto. Já os terrenos permeáveis possuem nível freático 

elevado e muito sujeito à contaminação, são arenosos e também suscetíveis à erosão eólica, 

especialmente quando sofrem desmatamentos. Deve-se destacar que Planícies Costeiras, e as áreas 

sedimentares em geral, são caracterizadas como áreas de recarga e descarga de águas subterrâneas 

e, desta forma, muito vulneráveis ambientalmente. A porosidade dos sedimentos e o elevado nível 

freático na região aumenta a sensibilidade a vazamentos de óleos e graxas provenientes de máquinas 

e equipamentos. 

No que tange ao clima, em geral, a região da Área de Estudo, durante todo o ano, fica sob o domínio 

do anticiclone do Atlântico Sul. Nas áreas de circulação anticiclônica, as células convectivas não se 

desenvolvem com alturas suficientes para gerar precipitações significativas. 

A estação das chuvas na região vai de outubro a abril e apresenta característica de ser intensas e de 

curta duração (prazo de horas). Apesar deste período, o mês de fevereiro pode ser considerado de 

baixa precipitação, em virtude de uma interrupção da estação das chuvas por um período de 20 a  

40 dias em toda a zona litorânea desde Cabo Frio até o sul do Estado do Espírito Santo. 
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O clima é quente e úmido, as temperaturas médias ficaram acima de 25 graus no quadrimestre 

dezembro/março (verão), tendo sido fevereiro o mês mais quente com a média de 26,6°C. O mês de 

julho foi o mais frio com 20,7°C, o trimestre junho/agosto foi o mais frio com temperaturas médias em 

torno de 21,2°C. A temperatura média anual foi de 23,7°C. 

A interação dos fatores relevo e padrões de circulação de vento são extremamente relevantes para a 

determinação da propagação de ruídos, e consequentemente para a determinação do nível de ruído 

local. Nesse sentido, o parâmetro ruído foi analisado ao longo da região de interesse para instalação 

do empreendimento. Os limites sonoros ambientais são definidos, via de regra, a partir das 

características de ocupação do solo ou de acordo com o plano de desenvolvimento, e cada município 

tem sua própria legislação específica. 

Apesar dos municípios definirem as características de ocupação, nenhum dos três municípios da Área 

de Estudo possui definição dos limites ambientais de ruído por zona de ocupação, dessa forma foram 

utilizados os limites da NBR 10151:2019. Os valores observados na regiãoestão atrelados às 

influências do trânsito de veículos, pássaros, insetos, vento, movimentação de pessoas, latidos de 

cães, aves, bombas da transpetro, e atividades do Porto do Açu, sendo todos os valores enquadrados 

dentros dos limites definidos pela NBR. 

Com relação a Geomorfologia, as formas de relevo identificadas na AER do empreendimento estão 

relacionadas ao Domínio da Faixa Litorânea, constituído de Planícies Costeiras (restingas), Planícies 

Flúvio-Lacustres (brejos), Baixadas e Colinas Baixas, restritas a uma pequena porção a noroeste da 

AER. 

Com relação aos solos foram identificadas quatro classes pedológicas ao longo da AER: Cambissolos, 

Espodossolos, Gleissolos e Neossolos. Já os solos inseridos na AEL do empreendimento são: Podzol 

Hidromórfico, Solos Aluviais eutróficos, Solus Aluviais distróficos, Cambissolos Eutróficos e Gleissolo 

Pouco Húmico salino sódico. 

Os solos que apresentam o maior permeabilidade são os mais homogêneos e de granulometria 

arenosa, nesse caso, destacam-se os solos aluviais, os neossolos e os podzóis. A suscetibilidade a 

processos erosivos estão diretamente associados a alagamentos, visto que a influência da declividade 

na região é desprezível. Dentre as unidades mais expostas ao alagamento, destacam-se os gleissolos, 

os cambissolos e os solos aluvionares. 

É importante ressaltar que a maior parte do empreendimento está sobre planícies costeiras com baixa 

suscetibilidade à erosão por movimentos de massa por suas baixas declividades, no entanto, tais solos 

por se constituírem quase totalmente de areias, não apresentam boa capacidade de suporte. O trecho 

de planícies flúvio marinhas e lacustres (depósitos litorâneos e aluvionares) são mais sujeitas a 

inundações, e por serem constituídas muitas vezes de areias argilas e turfas, muitas vezes saturadas, 

também possuem baixa capacidade de suporte à estruturas, e logo, instável do ponto de vista 

geotécnico. 

Ao longo do traçado previsto para a implantação do empreendimento ocorrem diferentes tipos de uso 

do solo, destacando-se entre as áreas de vegetação natural, as formações de restinga, grande parte 

em situação secundária, além de áreas com uso antrópico direcionadas principalmente para pastagens, 

atividades sucroalcooleiras, fruticultura e alguns trechos com plantio homogêneo de Eucalyptus sp. 

Essa última atividade, entretanto, vem sendo conduzida com baixa tecnologia e produtividade, 

acarretando a degradação ambiental (Burla et al., 2012). 

Considerando a cobertura vegetal, a região de implantação do empreendimento está inserida no 

domínio morfoclimático da Mata Atlântica, sendo representada originalmente por florestas, na região 

de serras, colinas e tabuleiros, e grandes extensões de campos periodicamente inundados, lagoas e 

extensa vegetação de restinga nas áreas de planície litorânea. Atualmente a região de implantação do 

empreendimento é forma um mosaico fitofisionômico composto por áreas de restinga, trechos com 

influência aluvial (brejos), além de vastas áreas de campos antrópico. 
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Contudo, vale ressaltar que as formações de vegetação nativa ainda presentes na região  

encontram-se em diferentes estágios de conservação e vêm sendo impactadas por diversas atividades 

antrópicas destacando-se as indústrias, a agropecuária, a monocultura da cana-de-açúcar e do café e 

a produção e distribuição de petróleo e gás, esta ultima abrigando indústrias do setor principalmente 

na porção litorânea. Destacam-se ainda para região a extração mineral (a maior do estado) e a 

produção de blocos cerâmicos e de rochas ornamentais. 

Acerca da composição florística sua análise foi realizada considerando cada fitofisionomia reconhecida 

ao longo do traçado do SPOT e, de modo geral, a heterogeneidade e as peculiaridades florísticas das 

formações analisadas refletem a situação de transição entre áreas de restinga e a vegetação 

remanescente de formações que outrora recobriam as porções mais interioranas das baixadas 

litorâneas presentes na região. Como resultado, o conjunto florístico da área analisada conta com a 

presença de espécies típicas de formações de restinga, além de macrófitas e espécies ciliares em 

áreas brejosas e margens de cursos d’água e, ainda, espécies ruderais, com predominância nas 

extensas áreas de pasto. Além do estrato arbóreo, a sinúsia herbácea e subarbustiva também deteve 

alta representatividade nas áreas analisadas, incluindo espécies escandentes, epífitas e terrícolas. 

Em uma análise quantitativa, a lista florística geral das fitofisionomias analisadas, ou seja, considerando 

todos os indivíduos arbustivos/arbóreos contemplados na amostragem fitossociológica, identificou  

80 espécies distribuídas em 36 famílias, das quais mais da metade (62%) foi representada por apenas 

uma espécie. 

De acordo com a lista florística compilada dos estudos levantados para região e com a obtida no 

presente estudo, foram identificadas 224 espécies, pertencentes a 73 famílias. A família Fabaceae foi 

a mais representativa, como 31 espécies, seguida por Myrtaceae (20 espécies) e Rubiaceae e Poaceae 

(ambas com 10 espécies). 

Ao todo, nos dados compilados foram identificadas 5 espécies ameaçadas de extinção para a região, 

de acordo com a Lista Oficial Brasileira (Portaria nº443, MMA 2014). Foram identificadas 8 espécies 

exóticas, pertencentes a 4 famílias: Fabaceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae e Sapotaceae. 

Os dados relacionados à composição florística do componente arbustivo/arbóreo nas duas tipologias 

de restinga contempladas na amostragem fitossociológica indicaram a presença de alguns indivíduos 

de Cupania emarginata (Sapindaceae), Monteverdia obtusifolia (Celastraceae), Machaerium hirtum, , 

Tapirira guianensis, Miconia cinnamomifolia, Calophyllum brasiliensis, Myrsine parvifolia, Pera glabrata, 

Eugenia astringens, Schinus terebinthifolia, da Samambaia-gigante-do-brejo  

(Acrostichum danaeifolium), da embaúba (Cecropia pachystachya) e do jamelão (espécie exótica), 

além da presença de bromélias, cactos terrícolas, epífitas, lianas e cipós. 

Destaca-se ainda a presença da jarrinha Aristolochia trilobata e sua associação com a borboleta da 

praia Parides ascanius (Cramer, 1775) ameaçada de extinção no Brasil, categoria Em Perigo  

(MMA, 2014), e no estado do Rio de Janeiro, na categoria Criticamente em Perigo (SEMA, 1998). 

Nas Áreas antropizadas foram identificadas áreas de plantação de eucalipto, com algumas espécies 

de bromélias como epífitas, além de uma plantação de quixaba de porco Sideroxylon obtusifolium. 

Considerando a diversidade florística calculada para a amostra, foi encontrado o Índice de Diversidade 

de Shannon-Weaver (H’) igual a 2,69 nats/indivíduo. Calculou-se também o “Coeficiente de Mistura de 

Jentsch” (QM), que resultou em 0,08. 

Algumas espécies nativas com valor econômico foram identificadas na Área de Estudo como: Andira 

fraxinifolia (angelin) e Miconia cinnamomifolia (jacatirão), devido ao potencial madeireiro para serraria, 

caibros e ripas. Essa última espécie ainda tem suas flores melíferas muito indicadas para pastos 

apícolas. Outra espécie identificada foi Protium heptaphyllum (breu) que produz seiva resinosa 

aromática, amplamente difundida e usada, principalmente na medicina popular, como analgésico, 

cicatrizante e expectorante, sendo também empregada na indústria de verniz, na calafetagem de 

embarcações e como perfume. 
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A aroeira Schinus terebinthifolius, espécie muito comum, cujo fruto, conhecido como pimenta-rosa, é 

uma especiaria utilizada na culinária internacional, e o óleo de suas sementes é utilizado na medicina 

popular e na indústria de cosméticos (CAMPOS FILHO e SARTORELLI, 2015). De uma maneira geral, 

a flora autóctone desempenha importante função ambiental e ecológica na conservação da água, do 

solo e da biodiversidade. No caso da fauna, o componente “vegetação” constitui habitat para inúmeras 

espécies, fornecendo condições de abrigo, alimentação e reprodução como pode ser constatado em 

um trecho de restinga das formações analisadas, onde foi encontrada uma área com a presença da 

borboleta da praia. Algumas espécies são consideradas zoocóricas como Eugenia punicifolia, Inga 

laurina e Psidium cattleianum, por produzirem frutos bastante apreciados pela avifauna e também para 

consumo humano. 

Os resultados da análise florística e fitossocilógica demostraram que as formações vegetacionais 

nativas inseridas no traçado do Oleoduto são constituídas por remanescentes secundários que se 

encontram majoritariamente em estágio inicial a médio de regeneração. Também foi possível constatar 

que, mesmo em dimensões reduzidas, algumas manchas destes remanescentes ainda abrigam 

considerável diversidade biológica. 

Dentre os pontos analisados ao longo do traçado, destaca-se trechos representados pela tipologia 

Arbórea não inundável, visto que neste remanescente foram identificadas algumas espécies 

indicadoras do estágio médio de desenvolvimento para formações de restinga no estão do Rio de 

Janeiro. Os resultados obtidos através do diagnóstico (item 7.5.3) demostraram que as formações 

vegetacionais nativas inseridas na AEL, são constituídas por remanescentes secundários que se 

encontram majoritariamente em estágio inicial a médio de regeneração. Estes remanescentes refletem 

os processos de ocupação da região, onde significativas porções de vegetação nativa, como restingas 

e áreas com influência fluvial, deram lugar a extensas áreas antropizadas, atualmente utilizada para 

diversos fins. Juntamente com esse processo, se deu a perda de elementos característicos da flora 

nativa da região, bem como a consequente perda de hábitat para as comunidades faunísticas 

associadas a estas formações. 

Em relação às Áreas de Preservação Permanente (APPs), presentes no traçado previsto para 

implantação do empreendimento observou-se que para implantação do empreendimento será 

necessária a intervenção direta em uma área total de 3,63 ha de APP, dos quais 0,2 ha constituem 

faixas marginais de 30 m, 1,20 ha correspondem à faixa marginal de 50 m e 0,40 ha correspondem à 

faixa marginal de 100 m e 1,83 correspondem a vegetação de restinga.    

O estado do Rio de Janeiro é apontado como uma área de alta concentração de diversidade e 

endemismo dentro do hot spot Mata Atlântica (Rocha et al. 2004). A análise dos dados secundários 

permitiu observar a provável ocorrência de 198 espécies de avifauna, 73 espécies da Herpetofauna, 

sendo 38 espécies de anfíbios e 35 de répteis e 41 espécies de mamíferos. Das espécies da 

herpetofauna com provável ocorrência para a área de estudo, 24 são endêmicas da Mata Atlântica. 

Com relação à avifauna destaca-se a saíra-sapucaia (Tangara peruviana), espécie ameaçada de 

extinção em estadual e nacional, e também cinco espécies endêmicas da Mata Atlântica e seis espécies 

migratórias, além de quatro espécies exóticas. 

As espécies mais abundantes nos pontos amostrais em ordem decrescente por grupo faunístico foram: 

Herpetofauna - a rã-assobiadora (Leptodactylus fuscus), o calango (Tropidurus torquatus), e outras 

quatro espécies com três registros cada, sendo estas: perereca (Scinax cuspidatus), pererequinha do 

brejo (Dendropsophus pseudomeridianus), calango verde (Ameiva ameiva) e da lagartixa-de-parede 

(Hemidactylus mabouia). Essa última espécie considerada exótica.; Avifauna - gaivota-de-cabeça-cinza 

(Chroicocephalus cirrocephalus), Maçarico-de-perna-amarela (Tringa flavipes) e Maçarico-pernilongo 

(Calidris himantopus); e Mastofauna - cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris) e o gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita). 

Dentre as espécies registradas durante o levantamento de dados primários, três espécies da 

Herpetofauna foram identificadas como endêmicas do Domínio Mata Atlântica: Dendropsophus 

pseudomeridianus, Scinax alter e S. cuspidatus, com relação a avifauna, foi identificada uma espécie 
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êndemica: o tiê-sangue (Ramphocelus bresilius). No que tange as espécies ameaçadas de extinção 

foram identificadas duas espécies de aves: o sabiá-da-praia (Mimus gilvus) e o Maguari  

(Cicconia maguari). O sabiá-da-praia é uma espécie de interesse econômico e popular, muito visada 

por caçadores para servir como xerimbabo. Já o o maguari, por sua vez, é uma ave de grande porte 

que habita somente áreas úmidas em excelente estado de conservação. Esta espécie que já foi 

amplamente disseminada no Rio de Janeiro, passou décadas com parcos registros no estado, e 

atualmente parece estar recuperando seus contingentes populacionais, conforme informado por 

Tavares e Siciliano (2013). De qualquer maneira, informações detalhadas sobre a ecologia desta 

espécie ainda são pouco conhecidas. 

Foram ainda identificadas 14 espécies de aves que constam na lista da Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES) (apêndice I e 

II; CITES, 2019), 16 espécies de interesse econômico ou doméstico (xerimbabo; SICK, 1997; SIMON, 

2009), 26 exóticas, invasoras e/ou colonizadoras em território fluminense (PACHECO, 1993; 

PIACENTINI et al., 2015). 

Não foram registradas espécies de mamíferos endêmicas e ameaçadas de extinção durante o 

levantamento da mastofauna, entretanto, a lontra (Lontra longicaudis) e o cachorro-do mato (Cerdocyon 

thous) constam respectivamente nos Apêndices I e II da Lista CITES. Este Apêndice lista todas as 

espécies que, apesar de não estarem atualmente ameaçadas de extinção, podem chegar a esta 

situação em função da livre comercialização. 

A partir dos dados apresentados, observou-se que a área em questão, mesmo que sob forte influência 

antrópica, ainda comporta populações faunísticas complexas e potencial para a ocorrência de espécies 

endêmicas e ameaçadas, principalmente no ambiente de restinga. 

Já com relação a caracterização da biota aquática presente nos ecossistemas aquáticos interiores da 

área onde se pretende instalar o Projeto SPOT consideraram rios, áreas alagáveis, canais e lagoas, 

localizados na AER e na AEL do empreendimento. 

O levantamento de dados secundários para a AER demonstrou que foram inventariadas 129 espécies 

de peixes que potencialmente ocorrem na região do empreendimento. A família Characidae foi 

representada pelo maior número de espécies, seguida pelas famílias Heptapteridae e Cichlidae. 

Dentre as espécies compiladas, sete encontram-se na lista oficial de espécies ameaçadas em nível 

nacional (Portaria MMA nº 445/2014), enquanto que três estão ameaçadas em nível estadual  

(SEMA 1998). A espécie Delturus parahybae está “Criticamente em Perigo”, as espécies Brycon 

insignis, Steindachneridion parahybae, Genidens barbus e Pogonopoma parahybae estão na categoria 

“Em Perigo”, e as espécies Prochilodus vimboides, Cheirodon parahybae, Brycon opalinus e 

Pareiorhina rudolphi estão classificadas como “Vulneráveis”. 

Com relação às espécies introduzidas, foram compiladas 11  para toda a região, sendo que próximo 

ao traçado do empreendimento foi encontrado o registro apenas da “Tilápia” (Coptodon rendalli). Esta 

espécie é de origem africana e possui grande valor comercial, por isso normalmente sua introdução 

está associada à atividade de piscicultura. 

Já para a AEL foram registrados um total de 750 exemplares de peixes pertencentes a cinco ordens, 

11 famílias e 24 espécies. Nenhuma das espécies está ameaçada de extinção. Characidae e Cichlidae 

foram as famílias mais diversas, com seis espécies cada. Por outro lado, Poeciliidae foi a família mais 

abundante, representando 57.3% dos indivíduos coletados, seguida de Characidae (32.5%) e Cichlidae 

(3.7%). Poecilia vivipara foi a espécie mais abundante, representando 36.8% do total de indivíduos 

coletados, seguido por Hyphessobrycon bifasciatus (22.9 %) e Phalloceros harpagos (20.5%). Não foi 

registrada presença de Rivulídeos na AEL. 

Dessa forma, pode-se observar que a rede hidrográfica brasileira compreende um conjunto de bacias 

e regiões hidrográficas com características de ecossistemas bastante diferenciados, o que propicia o 

desenvolvimento de múltiplas espécies vivas da flora e da fauna aquática. Esse conjunto de 
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ecossistemas aquáticos comporta parte da rica biodiversidade brasileira. Como todo ecossistema, os 

rios envolvem uma complexa interação da biota com o seu ambiente físico e químico. A biota aquática 

é capaz de responder tanto às influências naturais quanto às antropogênicas, sejam elas químicas, 

físicas ou uma combinação das duas. A biota aquática também é capaz de responder a uma série de 

distúrbios e pode efetivamente sintetizar a recente história das condições ambientais em um rio 

(ROSENBERG e RESH, 1993). 

Nesse sentido, no que tange aos recursos hídricos superficiais, o empreendimento encontra-se inserido 

na Planície Costeira do rio Paraíba do Sul, referente a Região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana (RH-IX). Para delimitação da AEL foi considerada como unidade de análise, as Ottbacias. 

Esta unidade classifica as bacias hidrográficas com base na configuração natural do sistema de 

drenagem, delimitando as áreas de influência de um determinado corpo d’água. Desta forma, a AEL do 

Projeto SPOT contempla 4 Sistemas Hidrográficos, são eles: i) Lagoas Costeiras do Norte; ii) Sistema 

São Bento; iii) Sistema Lagoa Feia e iv) Lagoas Costeiras do Sul. 

As bacias hídricas em destaque nesta região são a do rio Paraíba do Sul e a da Lagoa Feia. Na Lagoa 

Feia, desembocam duas importantes bacias: a do rio Ururaí, que drena uma grande área ao norte da 

lagoa, e a do rio Macabu. O rio Ururaí tem sua nascente na serra localizada a montante da Lagoa de 

Cima, passa através dessa lagoa e deságua na porção noroeste da Lagoa Feia. 

Ao longo do tempo, durante o processo de ocupação humana, a região sofreu diversos tipos de 

intervenções na sua hidrografia natural, com a construção de diques em diversos trechos dos cursos 

d’água naturais e canais que tinham como objetivo original dessecar as terras para uso agrícola e 

aumentar a sua capacidade de drenabilidade em épocas de cheia. 

Os canais ou cursos d’águas regionais são calhas de transporte de água e não cursos d’águas 

convencionais (rios) com seus parâmetros característicos tais como tempo de concentração, descarga 

de base, fluviologia, e demais aspectos do ciclo hidrológico regido pelas condições climatológicas e 

ambientais. O fluxo d’água nos canais artificiais na época de estiagem é função da operação das 

comportas e/ou do bombeamento das águas do Paraíba do Sul para que possam ser perenizados. As 

vazões transferidas ou bombeadas para os canais dependem do nível d’água do rio Paraíba do Sul e 

dos rios tributários em sua bacia e dos usos d’água a montante. 

A região em estudo possui característica climatológica singular no estado do Rio de Janeiro. Ao 

observar um amplo período de registros pluviométricos (1909-2005), este mostra a irregularidade deste 

parâmetro, em que a ausência total de chuvas pode ocorrer em qualquer mês, dando início a períodos 

secos, cuja duração é sempre uma incógnita. Este período pode prolongar-se por muitos meses 

consecutivos, ocasionando seca edafológica. Esta irregularidade também se manifesta em períodos 

chuvosos intensos, com precipitações da ordem de 50 a 70 mm em 24 horas, que provocam inundações 

prolongadas na planície (COPPETEC/INEA-2014). 

No período de estiagem, as necessidades hídricas da população e das atividades econômicas são 

atendidas, na medida do possível, pelos rios Paraíba do Sul e pela Lagoa Feia. No período chuvoso a 

drenagem é a questão mandatória para garantir as atividades econômicas e a qualidade de vida 

humana na região. Assim, para todos que vivem na região ou nela se implantaram, a convivência com 

os períodos distintos de estiagem e enchente torna-se atividade de caráter obrigatório, administrando 

os seus efeitos adversos e contribuindo para a resolução dos mesmos. 

Dados mais recentes retirados do Relatório de Vulnerabilidade a Eventos Críticos, do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos (COPPETEC, 2014) indicam que os núcleos urbanos Ibitioca, São Sebastião, 

Goytacazes e Estância da Penha são as áreas mais sujeitas a inundações. Resumidamente, as áreas 

de margem dos recursos hídricos dos sistemas hidrográficos Lagoa Feia e São Bento apresentam 

registros regulares de inundações. 
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Ressalta-se que, período chuvoso, o trânsito de águas pelos canais depende da frequência e 

intensidade das precipitações, do nível de saturação do solo e das condições de assoreamento e de 

deposições em suas calhas, para que os terrenos sejam drenados e ensecados com maior ou menor 

velocidade. 

Segundo Barbieri (2003), os aquíferos da porção emersa da Bacia Sedimentar de Campos são 

considerados de fundamental importância para a região, onde o abastecimento é crítico. Apesar da boa 

qualidade da água, sérios problemas ambientais já foram identificados devido ao histórico do uso e 

ocupação do solo no município, caracterizado por assentamentos urbanos sem rede de esgoto 

sanitário, disseminação de lixões, disposição de resíduos das usinas de açúcar e álcool e a salinização 

do solo (FREITAS, 2003, SANTOS & PEREIRA, 2011).  

Dentre os aquíferos sedimentares, o aquífero Emborê demonstrou possuir a melhor qualidade de água 

para abastecimento da população, enquanto o aquífero Terciário Barreira (Formação Barreiras, São 

Tomé I e São Tomé II) apresenta valores médios mais elevados de sólidos totais dissolvidos e de 

cloretos. Já o aquífero Flúvio Deltaico, caracterizado pela elevada capacidade específica de seus 

poços, apresenta valores médios de ferro total (1,33 mg/L) que precisam ser reduzidos para possibilitar 

a utilização dessa água no abastecimento local.O esgotamento sanitário nas localidades que 

constituem a AEL do empreendimento é realizado por fossa rudimentar com uma pequena parcela por 

fossa séptica. Em alguns casos, segundo entrevistas realizadas no trabalho de campo, a limpeza da 

fossa séptica é realizada pela gestão pública. Somente em Barra do Furado foi registrada a informação 

da existência de rede de coleta de esgoto. 

No que tange a comunidade aquática, a implantação do oleoduto poderá promover alterações nas 

características limnológicas e das comunidades biológicas existentes nos corpos d’água interceptados 

pelos dutos. 

Em relação à destinação dos resíduos, segundo dados do censo de 2010 (IBGE, 2010), a maioria dos 

domicílios dos municípios da AER conta com coleta do resíduo domiciliar, estando os municípios com 

percentual similar, sendo São João da Barra com 93,64%, Campos dos Goytacazes com 95,76% e 

Quissamã com 94,66%. Este é um cenário aproximado ao encontrado na Mesorregião Norte 

Fluminense (94,07%) e no estado do Rio de Janeiro (96,87%), como um todo. Segundo pesquisas de 

campo realizadas em outubro de 2019, as prefeituras dos municípios da AER coletam o resíduo nas 

residências pelo menos uma vez por semana. 

No que tange a estrutura fundiária, ao longo do traçado previsto para o oleoduto não foi identificada a 

presença de benfeitorias (construções), nem mesmo no corredor representado pela faixa de servidão. 

As únicas estruturas interferidas pelo traçado são estradas e vias privadas em propriedades rurais. Ao 

todo foram identificadas 289 propriedades com área afetada pela faixa de servidão dos oleodutos e 

canteiros de obra: 58% delas situados no município de Campos dos Goytacazes, 37% em São João 

da Barra e quase 5% em Quissamã. A área de total composta pelas propriedades atingidas é de  

8.248 hectares, cabe ressaltar que uma das propriedades contabilizadas é a área do Porto do Açu. 

Com relação ao turismo, identifica-se a importância das atividades turísticas para os municípios da 

AER, mesmo que essas atividades não sejam as que proporcionem a maior fonte de receita. Campos 

dos Goytacazes e São João da Barra apresentam potencial turístico que requer uma gestão eficiente 

associada aos demais setores municipais, tais como: infraestrutura, serviços e educação. 

O lazer das comunidades dos municípios da AER está diretamente relacionado aos seus atrativos 

naturais. Nesse tocante, as cachoeiras e as praias atraem os moradores principalmente no verão, 

quando Campos dos Goytacazes e São João da Barra recebem turistas de outros municípios da região 

e de demais locais do estado do Rio de Janeiro. 

Neste estudo também foram identificadas comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação 

Cultural Palmares (FCP) nos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã. As comunidades 

quilombolas são: Aleluia, Batatal, Cambucá, Conceição do Imbé, Sossego, Lagoa Feia, Custodópolis, 

em Campos dos Goytacazes e Machadinha, em Quissamã. 
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Pode-se afirmar que os quilombos estão em uma região que não sofrerá interferências da instalação e 

operação do oleoduto. Localizados a cerca de 19 Km de distância do ponto mais próximo do traçado 

previsto para este oleoduto, os quilombos não terão suas dinâmicas econômicas, culturais e territoriais 

afetadas, podendo manter suas rotinas inalteradas durante todo o processo de instalação do oleoduto. 

Os municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Quisssamã apresentam um 

patrimônio cultural, histórico e paisagístico relacionado a própria história do Brasil. Apresentam 

vestígios da riqueza da região Norte Fluminense no decorrer do século XIX relacionada principalmente 

à indústria açucareira. Esses vestígios podem ser percebidos pela presença na paisagem urbana de 

suntuosos casarões, alguns tombados, outros em ruínas (MARAFON et al, 2005). As manifestações 

culturais, tais como os festejos tradicionais, são incorporados ao cotidiano da população e fazem parte 

do calendário oficial nos municípios. Os municípios da AER são municípios cujas festas populares 

apresentam uma forte presença religiosa relacionada aos ritos católicos. 

A partir dos dados adquiridos junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e 

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), do estado do Rio de Janeiro, foram listados os bens 

e patrimônios culturais e históricos identificados nos municípios de Campos dos Goytacazes, São João 

da Barra e Quissamã. A AER apresenta uma riqueza patrimonial dividida em bens/patrimônios materiais 

e imateriais. No total são 95 bens/patrimônios identificados, divididos em 78 federais e em 17 estaduais 

entre  nos municípios da AER. Os patrimônios arqueológicos compõem a maioria dos bens/patrimônios 

identificados, sendo 48 divididos entre sítios e sambaquis, sendo o maior número (32) presente em 

Campos dos Goytacazes. 

O conjunto arquitetônico e histórico dos municípios também se destaca entre os bens protegidos, tanto 

pela beleza cênica quanto pela importância histórica. O Jongo do Sudeste, as Matrizes do Samba, o 

ofício de Mestre de Capoeira e a Roda de Capoeira são as formas de expressão e saberes identificados 

como patrimônios imateriais presentes na AER. 

No que tange as comunidades pesqueiras, mesmo com uma grande diversidade de ambientes 

lagunares e com a presença do rio Paraíba do Sul, a pesca de água doce na AER é menos praticada 

que a marinha, e para isto, alguns elementos inerentes ao mercado pesqueiro são apresentados, tais 

como: i) as espécies marinhas são mais rentáveis; ii) é difícil atender a escala comercial em ambientes 

com restrições de espaço como lagoas e rios; e, iii) a procura, neste caso, determina a oferta, e, a 

procura é preferencialmente por espécies marinhas. Ainda assim, os pescadores de águas interiores 

resistem e se mantêm ativos em sua profissão, buscando a cada período fortalecer suas organizações 

sociopolíticas, para que juntos tentem angariar melhores condições para a pesca artesanal de águas 

interiores no município. 

Os indícios das pescarias de águas interiores são restritos às localidades de Mato Escuro e Água Preta, 

localizadas no distrito de Pipeiras, onde os moradores se dedicam, essencialmente, a atividade da 

agricultura familiar. Este fator aponta para a tese de uma pescaria de subsistência e/ou comercialização 

ocasional, como apontado no PEABC/2014. Nestas regiões também ocorreu o deslocamento 

econômico, fator que infere um esvaziamento das atividades agroextrativistas locais. 

Em contraponto ao intenso processo de exploração dos recursos naturais nas últimas décadas, cabe 

observar as ações de conservação da biodiversidade e dos serviços ambientais em curso na área. Um 

dos primeiros passos para se proteger a biodiversidade é identificar áreas prioritárias para conservação, 

onde podem ser criadas estratégias de manejo de acordo com a sua importância, como: criação de 

unidades de conservação, corredores ecológicos, elaboração de inventários biológicos e recuperação 

de áreas. No caso do Projeto SPOT identificou-se que a AER se encontra parcialmente inserida e a 

AEL totalmente inserida na região do Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar. 

Este corredor foi implantado com a finalidade de criar e consolidar Unidades de Conservação, preservar 

a vegetação nativa e manter a conservação de espécies, principalmente as ameaçadas de extinção 

(Anuário Mata Atlântica, 2016). 
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A porção da Serra do Mar entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais possui um 

dos principais trechos contínuos de Mata Atlântica e uma das maiores concentrações de espécies 

endêmicas de fauna e flora do Brasil. O maior índice de endemismo de peixes da Mata Atlântica ocorre 

nos rios costeiros do Rio de Janeiro e a região da Serra da Mantiqueira abrange a maior diversidade 

de mamíferos de pequeno porte (Anuário Mata Atlântica, 2016). 

As Unidades de Conservação (UCs) desta região abrigam muitos remanescentes de Mata Atlântica, e 

sua criação atrai ações e investimentos de entidades para conservação a longo prazo. Isto favorece a 

implementação de corredores ecológicos com o propósito de aumentar a conectividade entre os 

fragmentos. O Corredor da Serra do Mar possui uma área de cerca de 12,6 milhões de hectares, 

contando com 88 (oitenta e oito) UCs estabelecidas (MMA, 2013). 

Nos limites da AER do empreendimento são destacadas cinco Ucs, sendo uma federal, duas estaduais 

e duas municipais, embora apenas três destas sejam interceptadas pela AEL e nenhuma delas seja 

interceptada pelo traçado do Projeto SPOT. 

Por outro lado, na mesma AER estende-se o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, a Reserva 

da Biosfera da Mata Atlântica e duas Áreas Prioritárias para Conservação, sendo todas estas áreas 

interceptadas pelo traçado do Projeto SPOT. 

7.7.2 Síntese da Qualidade Ambiental 

A partir do diagnóstico, foram selecionados os fatores mais relevantes e que mais contribuem para a 

descrição do cenário socioambiental atual da área de estudo. A seleção dos fatores considerou aqueles 

aptos para a distribuição em diferentes classes e, sobretudo, passíveis de inserção nas bases 

cartográficas. Seguindo o mesmo critério adotado para definição das Áreas de Estudo, optou-se por 

apresentar os mapas de análise de sensibilidade para o Meio Natural e para o Meio socioeconômico 

de forma separada. 

A literatura de referência utilizada para analisar a sensibilidade ambiental da área considerou os dados 

publicados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2002a, 2002b, 2002c, 2004, 2007), o Plano 

Estratégico de Áreas Protegidas - PNAP (Decreto n° 5758, de 13 de abril de 2006) e diversos dados 

referentes aos aspectos socioeconômicos identificados na região, tais como aqueles produzidos, 

sistematizados e disponibilizados pelos órgãos governamentais. 

A partir desta abordagem metodológica, e com base no conhecimento adquirido pela equipe técnica na 

realização do Diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico, a análise da sensibilidade 

ambiental fez-se com a seleção dos seguintes fatores ambientais: 

(i) Presença de recursos biológicos terrestres sensíveis; 

(ii) Presença de recursos biológicos aquáticos sensíveis; 

(iii) Presença de áreas legalmente protegidas;  

(iv) Presença de áreas de suscetibilidade à erosão; 

(v) Principais usos e ocupação territorial e; 

(vi) Tráfego rodoviário; 

(vii) Estrutura das vias rodoviárias; 

(viii) Patrimônio Histórico e Arqueológico; 

(ix) Pontos de captação de águas subterrâneas. 
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Para cada fator ambiental foram estabelecidas classes de sensibilidade, cada uma recebendo valores 

de 1 a 4. O valor 1 representa o ambiente menos sensível à presença do Gasoduto, enquanto que o 

valor 4 representa os locais com maior possibilidade de alteração em virtude da presença do 

empreendimento. O mapeamento destas classes se baseou em imagens de satélite, nas bases de 

dados cartográficos disponibilizados pelos órgãos governamentais competentes e em informações 

obtidas em campo. 

Destaca-se que os dados abrangerão apenas a Faixa de Servidão do Projeto SPOT. 

a) Recursos Biológicos Terrestres Sensíveis 

O mapeamento dos recursos biológicos terrestres fundamentou-se no seu fator mais representativo, a 

vegetação. A sensibilidade deste fator baseou-se na distribuição e conformação dos fragmentos em 

relação à ocupação humana e o risco inerente à implantação do Oleoduto sobre estas áreas naturais. 

Para avaliar a sensibilidade foram selecionadas quatro classes de uso do solo Quadro (7.162 e,  

Mapa 7.47). Vale destacar que a sensibilidade deste fator está intimamente associada à fauna 

identificada em cada classe, ou seja, é esperado que Área de Preservação Permanente e Restinga 

aberta correspondentes às classes de maior valor abriguem maior diversidade de espécies e, 

possivelmente, espécies endêmicas, raras e/ou ameaçadas de extinção. 

Quadro 7.162: Recursos biológicos terrestre. 

VALOR CLASSE* DESCRIÇÃO 

1 
Campos Antrópicos e 
Plantações 

Vegetação composta por espécies típicas de sucessão 
secundária. 

2 
Arbustivo aberto não inundável 
e inundável 

Vegetação de restinga em moitas densas 

3 
Formação Arbórea não 
inundável 

Vegetação de restinga composta por comunidade arbórea baixa, 
fechada e dominada por mirtáceas. 

4 
Área de Preservação 
Permanente e Restinga aberta 

Faixas marginais de curso d’água e Vegetação composta por 
espécies típicas de estágio primário e médio de sucessão 

*As demais classes de recursos biológicos terrestres recebem o peso 0. 
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b) Recursos biológicos aquáticos sensíveis 

Ainda dentro dos recursos biológicos, foram identificados como fatores sensíveis os ambientes 

aquáticos. Assim, na área de estudo identificou-se as lagoas e áreas alagadas como ambientes de 

maior sensibilidade, devido ao seu potencial para abrigar espécies e processos ecológicos distintos. 

Em seguida tem-se os canais naturais ou artificiais que servem como área de passagem e alimentação 

para fauna, sendo ainda responsáveis pela drenagem de lagos e lagoas, representando as classes 

com sensibilidade alta. Por fim tem-se os corpos d’água que cobrem menores extensões, 

representando as classes com menor sensibilidade. 

O Quadro 7.163 e o Mapa 7.48 mostram, respectivamente, os fatores ambientais analisados e sua 

presença na Faixa de Servidão do Projeto SPOT. 

Quadro 7.163: Recursos biológicos aquáticos sensíveis. 

VALOR CLASSE* DESCRIÇÃO 

1 - - 

2 
Canais naturais ou artificiais Corpo 
d’água 

Cruzamento com canais ou artificiais 

3 Corpo d’água  Cruzamento com rios  

4 Lagoas e áreas alagadas Cruzamento com lagoas e áreas alagadas 

*As demais classes de recursos biológicos aquáticos recebem o peso 0. 
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c) Presença de Áreas Prioritárias, Corredores Ecológicos 

Aliado aos fatores ambientais acima descritos é importante considerar a presença de importantes áreas 

especialmente dedicadas à proteção e manutenção da diversidade biológica e de recursos culturais e 

naturais associados. Para avaliação deste fator, foram consideradas as Áreas Prioritárias e Corredores 

Ecológicos, Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável. O Quadro 7.164 

apresenta os valores atribuídos a essas áreas identificadas na Faixa de Servidão do Projeto SPOT, 

que estão representadas no Mapa 7.49. 

Quadro 7.164: Áreas Protegidas. 

VALOR CLASSE DESCRIÇÃO 

1 
Áreas Prioritárias, Corredores Ecológicos e 
Mosaico de Unidades de Conservação 

Categorias de Áreas Legalmente Protegidas do grupo 
áreas prioritárias e corredores ecológicos 

2 UC de Uso Sustentável Área de Proteção Ambiental (APA) 

3 UC de Uso Sustentável 
Demais tipos de Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável 

4 UC de Proteção Integral 
Categoria de Unidades de Conservação do grupo 
Proteção Integral 
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d) Suscetibilidade a Erosão 

A implantação de gasodutos envolve grande movimentação de solo durante a etapa de construção. 

Tais intervenções podem ser responsáveis pela formação de processos erosivos, cuja intensidade 

depende substancialmente da suscetibilidade a erosão das rochas e solos que se encontram nas áreas 

intervencionadas. Caso ocorram, esses processos alteram a dinâmica hidrosedimentológica dos canais 

e lagoas, podendo causar piora na qualidade da água e o assoreamento destas áreas. Por essa razão, 

a suscetibilidade à erosão foi considerada um fator ambiental sensível. O Quadro 7.165 apresenta os 

pesos atribuídos às áreas de suscetibilidade à erosão identificadas na região e o Mapa 7.50 representa 

a distribuição das classes deste fator ambiental. 

Quadro 7.165: Suscetibilidade à erosão. 

VALOR CLASSE* DESCRIÇÃO 

1 Areia, argilas e turfa  
Depósitos aluvionares, flúvio-marinhos, pântanos e 
mangues,constituídos majoritariamente por areia, seguido de silte e 
argila,comuns em planícies flúvio lagunares e flúvio lacustres.  

2 Áreas sujeitas a inundação 
Cascalhos, areias e argilas inconsolidados situados em planícies e 
terraços fluviais. A declividade é baixa e basicamente sem variações 
altimétricas.  

3 
Áreas com baixa 
suscetibiliddae a erosão 

Areias quartzosas inconsolidadas, com presença localizada de 
bioclastos,média capacidade de suporte e nível freático aflorante a 
sub-aflorante  

4 *** - 
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e) Principais usos e ocupação territorial

De maneira geral, o solo é ocupado pela comunidade humana de diferentes maneiras, entre elas para

moradia, prática de atividades produtivas, além do uso para o próprio lazer. Assim, com relação à

socioeconomia, estas formas de usos foram separadas em classes do fator “uso e ocupação territorial”,

quais sejam: presença de áreas campestres áreas urbanizadas, áreas rurais produtivas compostas por

pastagem e áreas rurais produtivas compostas por culturas temporárias e silvicultura.

Destaca-se que, de acordo com o zoneamento do município de São João da Barra, há um Distrito

Industrial estabelecido que contempla a área do Porto do Açu. Para fins desta análise integrada, foram

contemplados os usos do solo identificados pelo IBGE (2016), conforme apresentado no diagnóstico

socioeconômico.

Os valores atribuídos a estas classes variam do menos importante (área campestre) até o mais

importante para a sociedade (área rural de uso produtivo de plantações), levando em consideração,

por exemplo, a representatividade deste uso e o que ele agrega à população local, o número de

empregos gerados, entre outras questões.

No Quadro 7.166 estão relacionados os tipos de uso do solo (classes) existentes na região e o valor a

eles atribuído. O Mapa 7.51 representa as classes deste fator na Faixa de Servidão do Projeto SPOT.

Quadro 7.166: Principais usos e ocupação territorial.

VALOR CLASSE DESCRIÇÃO

1 Remanescente Florestal Fragmentos de restinga e Área Natural Florestada

2 Reflorestamento Plantio comercial (ex. eucalipto)

3 Campos antrópicos Adensamento urbano + distrito industrial

4 Área rural Pastagens e Culturas temporárias
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f) Tráfego Rodoviário 

A AEL apresenta uma malha rodoviária composta por estradas vicinais e rodovias estaduais e federal. 

Tais vias apresentam tráfego diferenciado em relação a frequência e ao tipo de veículos. Com relação 

ao tráfego nas vias da AID, identifica-se o uso misto de caminhões, ônibus, carros de passeio, motos, 

bicicletas e, às vezes, cavalos ou burros (animais de tração). Todas as estradas são de pista simples, 

o que causa dificuldade de conciliar este uso misto. 

Assim, estas formas de usos foram separadas em classes do fator “tráfego rodoviário”, são elas: 

estrada vicinal, rodovia estadual e rodovia federal. Os valores atribuídos a estas classes variam do 

menos importante (estrada vicinal) até aqueles que tem maior importância para a sociedade  

(área rural). 

No Quadro 7.167 estão relacionados as classes existentes na região e o valor a eles atribuído.  

O Mapa 7.52 representa as classes deste fator na Faixa de Servidão do Projeto SPOT. 

Quadro 7.167: Tráfego Rodoviário. 

VALOR CLASSE DESCRIÇÃO 

1 Estrada Vicinal 
Estradas secundárias sob a jurisdição dos municípios 
(estradas de acesso ao Porto, SB-052, vias municipais). 

2 Rodovia Estadual RJ 240, RJ 196, RJ 216, RJ 208 

3 Rodovia Federal -- 

4 - -- 

 

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

744 

 

  



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Quissamã

São João
da Barra

Campos dos
Goytacazes

5 km

0 km

40 km

35 km

30 km

25 km

20 km

15 km

10 km

45 km + 302 m

250000

250000

255000

255000

260000

260000

265000

265000

270000

270000

275000

275000

280000

280000

285000

285000

290000

290000

295000

295000

75
45

00
0

75
45

00
0

75
50

00
0

75
50

00
0

75
55

00
0

75
55

00
0

75
60

00
0

75
60

00
0

75
65

00
0

75
65

00
0

75
70

00
0

75
70

00
0

75
75

00
0

75
75

00
0

75
80

00
0

75
80

00
0

75
85

00
0

75
85

00
0

75
90

00
0

75
90

00
0

Referências

Mapa de Localização

Projeto

Título

Projeção Datum Escala

Data Número Autor Revisão

Legenda

Limite Municipal
Canteiro de Obra
Faixa de Servidão

!( Quilometragem
Área de Estudo Local (AEL)

Setores Censitários atravessados e próximos a diretriz
Base Temática
(Valor, Classe)

1 - Estrada Vicinal
2 - Rodovia Estadual

O  C  E  A  N  O    A  T  L  Â  N  T  I  C  O

[

0 2.5 5 7.5 km

RIO DE JANEIRO

MINAS GERAIS

ESPÍRITO
SANTO

O  C  E  A  N  O
A  T  L  Â  N  T  I  C  O

1:180,000UTM - Zona 24S SIRGAS 2000

00Mariana Siqueira

EIA / RIMA DO PROJETO SPOT

Fevereiro, 2020

Dados do Cliente (2019); IBGE (2018); DNIT/Open Street Map

REPRESENTAÇÃO DAS CLASSES DO FATOR TRÁFEGO
RODOVIÁRIO NA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DO MEIO

SOCIOECONÔMICO DO PROJETO SPOT

[

Mapa 7.52



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

747 

g) Estrutura das vias rodoviárias 

A estrutura das vias rodoviárias influencia diretamente nas questões sociais, econômicas e ambientais. 

Muitos são os acidentes rodoviários causados pela pouca ou nenhuma manutenção das estruturas das 

vias, tais como: sinalização e recapeamento. Tais questões também influenciam no custo do transporte 

e na qualidade dos produtos transportados. Vias mal estruturadas e sem manutenção podem 

intensificar processos erosivos e assoreamento de mananciais. 

Considerando o exposto, este fator foi separado em classes são elas: estrada vicinal, rodovia estadual 

e rodovia federal. Os valores atribuídos a estas classes variam do menos importante (rodovia federal) 

até aqueles que tem maior importância para a sociedade (estradas vicinais). 

No Quadro 7.168 estão relacionadas as classes existentes na região e o valor a eles atribuído.  

O Mapa 7.53 representa as classes deste fator na Faixa de Servidão do Projeto SPOT. 

Quadro 7.168: Estrutura das vias rodoviárias. 

VALOR CLASSE DESCRIÇÃO 

1 Rodovia Federal  -. 

2 Rodovia Estadual RJ 240, RJ 196, RJ 216, RJ 208 

3 Estrada Vicinal  
Estradas secundárias sob a jurisdição dos municípios 

(estradas de acesso ao Porto, SB-052, vias municipais).- 

4 - - 
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h) Patrimônio Histórico e Arqueológico 

Os municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra apresentam um patrimônio cultural, 

histórico e paisagístico relacionado a própria história do Brasil. Apresentam vestígios da riqueza da 

região Norte Fluminense no decorrer do século XIX relacionada principalmente à indústria açucareira. 

Esses vestígios podem ser percebidos pela presença na paisagem urbana de suntuosos casarões, 

alguns tombados, outros em ruínas (MARAFON et al, 2005). Existem também vestígios arqueológicos, 

tais como sítios arqueológicos pré-coloniais. Tais vestígios se configuram em bens e são protegidos 

por lei. 

Por essa razão, o Patrimônio Histórico e Arqueológico foi considerado um fator ambiental sensível. O 

Quadro 7.169 apresenta os pesos atribuídos às classes de patrimônio identificadas na região e o  

Mapa 7.54 representa a distribuição das classes deste fator ambiental. 

Reitera-se que ainda não foram realizadas prospecções arqueológicas na faixa de servidão do 

Gasoduto e nas demais áreas intervencionadas onde ficarão as estruturas de apoio do 

empreendimento. A prospecção está prevista no Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico. 

Quadro 7.169: Patrimônio Histórico e Arqueológico. 

VALOR CLASSE DESCRIÇÃO 

1 - - 

2 Presença de Patrimônio Arqueológico na AEL 

Bens históricos e arqueológicos (pré- 
colombiano e pós-descobrimento) 

3 
Presença de Patrimônio Arqueológico nas demais 
áreas intervencionadas (canteiros de obra) 

4 
Presença de Patrimônio Arqueológico na faixa de 
servidão 
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i) Captação de Água Subterrânea 

As águas subterrâneas estão presentes no subsolo localizando-se, principalmente, em espaços entre 

as rochas, formando aquíferos. Na AEL foram identificados poços profundos perfurados pela gestão 

pública dos municípios e poços artesianos individuais e residenciais, uma vez que as águas superficiais 

apresentam comprometimento quantitativo e qualitativo. Estes poços são utilizados de forma 

complementar ao abastecimento, que na região é deficiente. Reitera-se que o uso de águas 

subterrâneas pode estar ameaçado pela presença de fossas rudimentares, processo bastante utilizado 

nos municípios da Área de Estudo. 

Por essa razão, a captação de água subterrânea foi considerada um fator ambiental sensível.  

O Quadro 7.170 apresenta os pesos atribuídos às classes de patrimônio identificadas na região e o 

Mapa 7.55 representa a distribuição das classes deste fator ambiental. 

Quadro 7.170: Captação de água subterrânea. 

VALOR CLASSE DESCRIÇÃO 

1 *** - 

2 *** - 

3 
Captação de água subterrânea presente nos 
Setores Censitários  

De acordo com o diagnóstico socioeconômico a 
partir dos dados do CPRM e os dados do PMSB 
de Campos dos Goytacazes (localidades de  

Mato Escuro, Sabonete e São Martinho) 

4 
Captação de água subterrânea na faixa de 
servidão do projeto SPOT 

Não identificado a partir dos dados disponíveis e 
das fontes consultadas 

 

Informações sobre como estes fatores ambientais estão distribuídos na área de estudo do Projeto 

SPOT permitiram a construção de Mapas de Sensibilidade Ambiental, identificando as áreas sensíveis 

para os meios natural e socioeconômico. A análise de sensibilidade ambiental propriamente está 

descrita no item seguinte deste capítulo. 
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7.7.3 Identificação da Sensibilidade Ambiental 

De modo geral a Análise da Sensibilidade Ambiental permite identificar e avaliar os componentes e 

fatores ambientais que se enquadram em status de perigo e/ou encontra-se em conflitos de uso na 

Área de Influência do empreendimento. Tais informações são importantes para orientar o planejamento 

e/ou ações e medidas a serem tomadas durante as fases de instalação e operação do empreendimento. 

Todos os fatores ambientais identificados como sensíveis para a área do Projeto SPOT foram 

mapeados, subsidiando a avaliação da sensibilidade tanto para o meio natural (agrupando informações 

sobre os meios físico e biótico) como para o meio socioeconômico. 

Neste sentido, a sensibilidade ambiental foi determinada por meio de análise multicritério, conduzida 

no software ArcGIS 10.1® Este tipo de análise possibilita a combinação dos fatores anteriormente 

citados, tendo como produto final um mapa síntese. Para tanto, foi aplicado o método de álgebra de 

mapas, somando os fatores elencados para o meio natural e depois para o meio socioeconômico para 

identificação das áreas mais sensíveis. Após esta etapa, os dados matriciais resultantes foram 

organizados em quatro classes distintas de sensibilidade, a saber: baixa, média, alta e muito alta 

(Quadro 7.171). 

Quadro 7.171: Classificação de Sensibilidade Ambiental. 

SENSIBILIDADE AMBIENTAL COR 

Muito Baixa Verde 

Baixa Amarelo 

Média Laranja 

Alta Vermelho 

Muito Alta Vinho 

 

Para o meio natural, a análise da sensibilidade ambiental da Área de Estudo Local e da Faixa de 

Servidão do Projeto SPOT evidenciou áreas com sensibilidade variando de baixa até alta  

(Mapa 7.56). 

A análise da sensibilidade ambiental da Área de Estudo evidenciou que ao longo do traçado do 

Oleoduto existem pontos onde a sensibilidade foi classificada como alta (3,07%) e muito alta (0,24%) 

refletindo as áreas onde há sobreposição com fragmentos de restinga aberta e APP e cruzamentos 

com lagoas e áreas alagadas (próximo ao Km 45). 

De um modo geral, a maior parte da AEL do empreendimento foi classificada como de baixa 

sensibilidade para o meio natural, com 90,24% da área total intervencionada, representada pela 

presença de campos antrópicos e plantações existentes na região e baixa suscetibilidade à erosão. No 

restante da faixa esta classificação foi principalmente influenciada pelo cruzamento com canais naturais 

ou artificiais. 

Os quantitativos de área identificados para cada classe de sensibilidade, assim como a porcentagem 

das áreas intervencionadas para cada, estão descritos no Quadro 7.172. 
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Quadro 7.172: Quantificação das áreas de acordo com as classes de sensibilidade ambiental 
para o meio natural. 

SENSIBILIDADE AMBIENTAL ÁREA (HECTARES) ÁREA INTERVENCIONADA (%) 

Muito baixa   

Baixa 80,1651 90,24 

Média 5,7281 6,45 

Alta 2,7233 3,07 

Muito Alta 0,2161 0,24 

TOTAL 88,8668 100% 
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Para o meio socioeconômico, seguindo os critérios definidos na metodologia, a análise de sensibilidade

ambiental também evidenciou áreas com sensibilidade variando de muito baixa a muito alta

(Mapa 7.57).

Na análise da sensibilidade ambiental da Área de Estudo Local para o meio socioeconômico evidenciou

que as áreas de sensibilidade alta (6,13%) e muito alta (3,0%) se concentraram no trecho inicial do

oleoduto (entre 0 e 10 Km), refletindo as áreas rurais onde predominam pastagens e culturas

temporárias (Quadro 7.173).

Já nas áreas de média sensibilidade, a classe predominante foi as áreas onde encontram-se pontos de

de captação de água subterrânea utilizados de forma complementar para abastecimento da população.

As áreas de baixa sensibilidade estão distribuídas ao longo de toda extensão da AEL e,

correspondendo a 54,58% da AEL, enquanto  as áreas de sensibilidade muito baixa correspondem a

3,6% do traçado do oleoduto.”.

Quadro 7.173: Quantificação das áreas de acordo com as classes de Sensibilidade Ambiental para o
meio socioeconômico.

SENSIBILIDADE AMBIENTAL ÁREA (HECTARES) ÁREA INTERVENCIONADA (%)

Muito baixa 1854,4442 3,60

Baixa 28086,7937 54,58

Média 16818,3295 32,68

Alta 3152,8593 6,13

Muito Alta 1544,1379 3,00

TOTAL 51456,5644 100
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7.7.4 Síntese Conclusiva 

A partir da caracterização dos fatores ambientais para os diferentes meios (natural e socioeconômico), 

foi possível avaliar a sensibilidade da ADA previamente à instalação do empreendimento. Desta forma, 

foi possível estabelecer seu panorama atual quanto à qualidade ambiental além de permitir 

compreender a dinâmica ambiental da área onde se pretende instalar o Projeto SPOT. 

Os resultados obtidos e visualizados a partir do Mapa 7.56 indicam que as áreas de maior sensibilidade 

para o meio natural estão dispostas em pequenos trechos distribuídos ao longo do traçado do Oleoduto, 

onde os recursos naturais que contribuem com maior peso são os fatores “recursos biológicos 

terrestres” e “recursos biológicos aquáticos”, especificamente a presença das classes “áreas de 

restinga aberta e APP” e “lagoas ou área alagadas”. Sendo, portanto, fatores com maior sensibilidade. 

Para o meio socioeconômico é possível identificar que as áreas de maior sensibilidade ambiental se 

concentraram no trecho inicial do oleoduto (0 a 10 Km), refletindo as áreas com maior predominância 

de pastagens e culturas temporárias Mapa 7.57. 

De forma conclusiva, identifica-se que a Área Diretamente Afetada apresenta diferentes graus de 

conservação de habitats e de desenvolvimento humano e que esta já sofre com as pressões antrópicas 

relacionadas aos diferentes ciclos econômicos que a Região Norte Fluminense vivenciou desde o Brasil 

Colônia e a recente dinâmica econômica implementada a partir da indústria do petróleo. 
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8 Identificação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

Com extensão de 45,3 km, o Projeto SPOT está projetado para ser instalado entre a Unidade de 

Tratamento de Petróleo (UTP), localizada no Complexo Industrial e Portuário do Açu (CLIPA) e a 

estação de Barra do Furado, da Petrobras. A diretriz do Projeto SPOT parte de São João da Barra, 

onde localiza-se o CLIPA, e encontra a estação de Barra do Furado, em Quissamã, passando antes 

pelo município de Campos dos Goytacazes.  

O Projeto SPOT é composto por dois oleodutos de 20” e 32”, cada um com 45,31 km de extensão e 

capacidade de escoamento de 100 a 400 mil metros cúbicos por dia (m³/d). Está prevista a instalação 

de uma estação de lançador de pigs na saída da UTP e uma estação de recebedor de pigs na estação 

de Barra do Furado. Além disso, as instalações do sistema serão dotadas de dois lançadores de pig, 

um por duto, e quatro válvulas intermediárias (duas por duto). Foi prevista uma faixa de servidão com 

largura de 20 metros que acomodará os dois dutos, com previsão de encurtamento para 10 metros 

entre o quilômetro 0 e 1,25 e encurtamento para 15 metros entre os quilômetros 2,585 e 3,800. 

Cabe ressaltar que foi denominada como faixa de trabalho a área que deverá ser efetivamente limpa e 

terraplanada para a instalação do Projeto SPOT. Esta faixa de trabalho não será necessariamente de 

20m, podendo ser reduzida de forma a minimizar impactos no contexto da implantação do Projeto 

SPOT. Contudo, os impactos foram avaliados levando-se em consideração o quantitativo de 20 m de 

largura em toda a extensão da diretriz do Projeto SPOT, sendo, portanto, conservador na análise e 

avaliação de impactos envolvendo aspectos como supressão de vegetação, interferências sobre Áreas 

de Preservação Permanente (APPs), direitos minerários, uso do solo, entre outros. 

O Projeto SPOT foi projetado para ampliar a capacidade de exportação de petróleo dos campos 

produtores do Polo Pré-Sal da Bacia de Campos (PPSBC), de modo a diminuir a sobrecarga nos 

terminais marítimos construídos pela Petrobras (TEBIG e Ilha d’Água) de forma segura e 

ambientalmente sustentável. Ademais, o Projeto SPOT irá contemplar a possibilidade de escoamento 

nos dois sentidos, comunicando o Terminal da Açu Petróleo à malha dutoviária já existente da 

Petrobras que supre as Refinarias com petróleo, aumentando assim a oferta regional do produto a 

baixo custo de transporte, redução dos furtos com reflexo no custo energético. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a avaliação de impactos ambientais (AIA) do Projeto SPOT, 

nas fases de planejamento, instalação e operação, através de um processo em que são avaliadas as 

consequências socioambientais das ações necessárias para o desenvolvimento do Projeto, 

previamente à sua execução. 

Para tanto, faz-se necessário conhecer o Projeto em questão, bem como o ambiente social e natural 

da região onde se pretende realizar sua implantação (Glasson et al., 2012). O esquema apresentado 

abaixo ilustra a ordem das etapas do estudo de impacto ambiental que foi adotada na elaboração da 

AIA e, subsequentemente, na proposição de medidas e programas, no prognóstico ambiental, nas 

conclusões sobre a viabilidade ambiental do Projeto SPOT e, por fim, na implantação das ações de 

monitoramento e controle (etapa pós-licença). Nota-se que, além da ordem primária a ser seguida para 

cada etapa, todas as etapas devem se retroalimentar ao longo do processo, até a finalização efetiva 

dos estudos (looping). O processo pode ser observado na Figura 8-1 a seguir. 
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Figura 8-1: Procedimentos para desenvolvimento de uma avaliação de impacto ambiental 
(adaptado de MORRIS e THERIVEL, 2009). 

 
 

8.1 Procedimentos Metodológicos 

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) do Projeto SPOT foi baseada na análise conjunta das 

informações apresentadas no Capítulo 4 (Descrição do Empreendimento) e nos dados socioambientais 

da área onde a atividade será desenvolvida, apresentados no Capítulo 7 (Diagnóstico Ambiental e 

Análise Integrada). 

O desenvolvimento da AIA do Projeto SPOT levou em consideração o atendimento à Resolução 

CONAMA nº 01/1986, a DZ-041 R.13, a Deliberação CECA Nº 4.888 e a Instrução Técnica emitida pelo 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA), através do Ofício Nº 06/2019 - PRES/CEAM, para o Processo 

de Licenciamento Ambiental do Projeto SPOT (Processo Nº E-07/002.6314/2019). Adicionalmente, foi 

consultado o documento Environmental, Health and Safety Guidelines for Gas Distribution Systems 

(IFC/World Bank Group, 2007). Os guias setoriais do International Finance Corporation (IFC) e do World 

Bank Group apresentam políticas e padrões de boas práticas internacionais, bem como a identificação 

de aspectos e impactos socioambientais e medidas mitigadoras que devem ser consideradas para 

garantir a viabilidade socioambiental do Projeto. 

Para identificação e posterior avaliação dos impactos ambientais relevantes (impactos-chave), foram 

utilizados diversos métodos, que podem ser sintetizados, segundo Glasson et al. (2012), em: listagens 
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de controle; matrizes; métodos quantitativos; redes de interação; e sobreposição de mapas 

(informações cartográficas). Além disso, também podem ser citados estudos de caso, opiniões de 

especialistas ou julgamentos profissionais e revisões de literatura (Sanches, 2006; Therivel e Morris, 

2009). 

É importante frisar que cada método apresenta vantagens e limitações. Assim, não existe nenhum 

método “universal” que possa ser aplicado a todos os tipos de Projetos, em todos os tipos de ambiente 

e para todas as atividades inerentes ao processo de AIA. Em vista disso, a perspectiva considerada 

mais apropriada consiste em utilizar os métodos apenas como ferramentas que podem ser 

selecionadas e modificadas para auxiliar no processo de AIA. 

A avaliação de impactos das atividades de planejamento, instalação e operação para o Projeto SPOT 

foi realizada em etapas distintas e consecutivas, a saber: 

Etapa 1 - Identificação dos Impactos 

A identificação dos impactos foi desenvolvida principalmente por meio da utilização de estudos de caso, 

listagens de controle, opiniões de especialistas, revisões de literatura, matrizes de interação e 

sobreposição de mapas. As principais ferramentas metodológicas utilizadas nesta etapa da AIA, a 

seguir detalhadas, foram as listas de verificação, constituídas a partir de atividades análogas, e a Matriz 

de Interação dos Impactos, elaborada para os meios físico, biótico e socioeconômico. 

A partir deste conjunto de métodos foi constituída uma lista preliminar de impactos analisada em 

conjunto pelos profissionais que compõem a equipe da empresa de consultoria - que participa da 

descrição da atividade e da elaboração dos diagnósticos socioambientais - bem como pela equipe do 

empreendedor, que possui amplo conhecimento sobre o desenvolvimento da atividade em suas 

distintas fases (planejamento, instalação e operação). Após análise da equipe técnica responsável pela 

elaboração dos estudos, foram então identificados, analisados e avaliados os impactos relevantes 

(impactos-chave). 

Etapa 2 - Avaliação dos Impactos 

Nesta etapa, as técnicas utilizadas foram: opinião de especialistas, revisões de literatura, estudos de 

caso, matrizes de interação, sobreposição de mapas e modelagem matemática. Para a avaliação dos 

impactos foram considerados os critérios e diretrizes apresentadas na Instrução Técnica PRES/CEAM 

Nº 06/2019 (Processo Nº E-07/002.6314/2019), na Deliberação CECA Nº 4.888, na DZ-041 R.13 e na 

Resolução CONAMA nº 01/1986. A homogeneização dos critérios para os diversos temas estudados 

foi obtida através de dinâmicas interdisciplinares, buscando-se um entendimento conceitual dos 

mesmos, de modo que sua aplicação para impactos de natureza diversa fosse coerente. 

a) Natureza 

• Negativo - alteração de caráter adverso, quando resulta em danos ou perda ambiental. No caso 

dos impactos sobre o meio natural (físico e biótico), todos os impactos que alteram as condições 

originais do ambiente são considerados negativos. 

• Positivo - alteração de caráter benéfico, quando resulta em melhoria da qualidade ambiental. 

b) Forma de Incidência 

• Direto - quando os efeitos do aspecto gerador (atividade ou ação) sobre o fator ambiental decorrem 

de uma relação direta de causa e efeito. 

• Indireto - quando os efeitos sobre um fator ambiental decorrem de um impacto direto, como 

resultado de uma reação secundária. 
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c) Abrangência Espacial 

• Local - quando seus efeitos se apresentam nas zonas de desenvolvimento da atividade. Na 

presente AIA, o impacto local é aquele cujos efeitos se restringem às áreas intervencionadas pela 

implantação do Projeto SPOT (Área Diretamente Afetada do oleoduto). 

• Regional - quando seus efeitos extrapolam as imediações das zonas de desenvolvimento da 

atividade, porém se restringem a uma região geográfica cuja delimitação pode ser exata ou, pelo 

menos, aproximada, restrita à AER preliminarmente prevista para os meios físico e biótico, e aos 

municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã para o meio 

socioeconômico. 

• Extra regional - aquele cujos efeitos não se restringem a uma área de delimitação precisa possível, 

por apresentar caráter difuso ou a fatores socioambientais cuja abrangência espacial é imprecisa 

ou indefinível. Na presente AIA, foram considerados impactos extrarregionais aqueles cuja 

abrangência espacial extrapolam os limites da AER. 

d) Temporalidade 

• Imediata - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração de até 05 (cinco) 

anos. 

• Curta - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração de 5 (cinco) a 15 (quinze) 

anos. 

• Média - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração de 15 (quinze) a  

30 (trinta) anos. 

• Longa - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração superior a 30 (trinta) 

anos. 

e) Duração 

• Temporária - quando a manifestação ocorre durante uma ou mais fases do empreendimento e tem 

caráter transitório. São impactos que cessam quando acaba a ação que os causou. 

• Permanente - quando a manifestação se estende durante a vida útil do empreendimento e, em 

alguns casos, para além da vida útil. São impactos que permanecem quando acaba a ação que os 

causou. 

f) Reversibilidade 

• Reversível - quando existe a possibilidade do fator ambiental afetado retornar às condições 

semelhantes às que apresentava antes da incidência do impacto. 

• Irreversível - quando não existe a possibilidade do fator ambiental afetado retornar às condições 

semelhantes às que apresentava antes da incidência do impacto sem que sejam consideradas 

medidas de mitigação ou corretivas. 

g) Cumulatividade e Sinergia (segundo European Comission, 2009) 

O critério de cumulatividade e sinergia refere-se aos impactos do empreendimento, conforme indicado 

na IT emitida para o Projeto SPOT. Uma análise das propriedade cumulativas e sinérgicas do Projeto 

SPOT com outros aspectos e impactos ambientais identificados na área de influência é apresentada 

como um tópico específico, no item 8.3.3 deste Capítulo. 
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• Cumulativo - nos casos em que o impacto incide sobre um fator ambiental que seja afetado por 

outro(s) impacto(s) de forma que haja relevante cumulatividade espacial e/ou temporal nos efeitos 

sobre o fator ambiental em questão, conforme diagrama apresentado a seguir. Ou, ainda, nos casos 

em que o impacto ambiental deriva da soma ou da interação de outros impactos ou cadeias de 

impactos (ex. indutor ou induzido). 

 

• Cumulativo sinérgico - quando o efeito entre diferentes impactos causa um novo impacto. 

 

• Não-cumulativo - não acumula no tempo ou no espaço e não apresenta interação de qualquer 

natureza com outro(s) impacto(s). 

h) Frequência 

• Pontual - quando ocorre uma única vez durante a etapa em questão (planejamento, instalação e 

operação). 

• Contínua - quando ocorre de maneira contínua durante a etapa em questão (ou durante a maior 

parte desta). 

• Cíclica - quando ocorre com intervalos regulares (ou seja, com um período constante) durante a 

etapa em questão. 

• Intermitente - quando ocorre com intervalores irregulares ou imprevisíveis durante a etapa em 

questão. 

i) Magnitude 

A avaliação da magnitude tem como principal objetivo mensurar (qualitativa ou quantitativamente, se 

possível) o grau da alteração gerado por uma ação impactante em um dado fator ou componente 

ambiental. Em outras palavras, a magnitude de um impacto é a severidade, o grau de alteração, do 

fator ambiental impactado. 

Observa-se que a magnitude indica a aferição de dimensionamento da consequência ambiental que 

uma ação impactante provoca no fator ambiental analisado. Sua análise em geral é feita 

qualitativamente, uma vez que raramente se obtém uma resposta em termos quantitativos de impacto 

positivo ou negativo sobre um dado fator ambiental. Segundo Sanchés (2006), alguns critérios 

utilizados na classificação dos impactos auxiliam a aferição dessa magnitude. Neste estudo, a 

abrangência espacial, a reversibilidade e a duração auxiliam a classificação da magnitude, que é 

classificada qualitativamente como: Baixa, Média ou Alta. A descrição do impacto deverá reduzir, 

sempre que possível, o grau de subjetividade desta avaliação. 
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j) Importância 

A importância corresponde a um juízo de relevância do impacto e deve ser interpretada por meio da 

conjugação entre a magnitude do impacto e a sensibilidade do fator ambiental afetado, conforme 

indicado no quadro a seguir. Essa composição é orientadora cabendo algumas exceções devidamente 

justificadas. 

As caracterizações dos impactos realizadas através desses critérios constituem a base da avaliação 

da importância, que pode ser classificada como pequena, média ou grande: 

• Pequena - aquele impacto cuja relevância da alteração avaliada para o fator ambiental e para o 

conjunto de impactos relevantes para a atividade é pequena, considerando-se o ambiente no qual 

se encontra inserido. 

• Média - aquele impacto cuja relevância da alteração avaliada para o fator ambiental e para o 

conjunto de impactos relevantes para a atividade é média, considerando-se o ambiente no qual se 

encontra inserido. 

• Grande - aquele impacto cuja relevância da alteração avaliada para o fator ambiental e para o 

conjunto de impactos relevantes para a atividade é grande, considerando-se o ambiente no qual se 

encontra inserido. 

Como elemento de ponderação ao estabelecimento do grau de importância de um impacto, a 

classificação de Sensibilidade de um fator ou componente ambiental é utilizada. Neste contexto, as 

características do fator ou componente ambiental afetado (ambiente receptor) correspondem à sua 

sensibilidade, avaliada através de critérios específicos, indicados na descrição de cada impacto. 

Dentre os critérios específicos utilizados para a avaliação da sensibilidade dos fatores ambientais 

destacam-se: resiliência, estabilidade, estado de conservação, importância biológica, capacidade de 

suporte, períodos críticos (migração, temporada turística, etc.), entre outros. Também podem ser 

utilizados limites ou padrões legalmente estabelecidos, além das orientações apresentadas em Morris 

& Therivel (2001), referentes aos diversos fatores ambientais passíveis de serem afetados pelo 

desenvolvimento da atividade. 

Estas orientações foram consolidadas no item 7.7 Análise Integrada e adequadas para a realização da 

análise dos impactos ambientais. A adequação é necessária em função dos fatores ambientais 

avaliados na análise de impactos não estarem integralmente contemplados na análise de sensibilidade, 

uma vez que a análise integrada considerou os fatores ambientais relevantes. 

Neste contexto, a classificação da Sensibilidade para a avaliação dos impactos ambientais foi 

subdividida em baixa, média e alta, conforme descrito abaixo. 

• Baixa - componente/fator ambiental caracterizado por: 

‒ Baixa relevância ambiental, associada ao seu atual estado de conservação e/ou ausência de 

áreas de refúgio, reprodução e alimentação (biodiversidade se encontra muito comprometida); 

‒ Elevada resiliência, quando tratar-se de um fator do meio natural;  

‒ De pouco uso pelo homem ou de usos não consolidados;  

‒ Elevada resistência, quando tratar-se de um fator socioeconômico;  

‒ De baixa relevância econômica ou social regional, observando os indicadores do fator ou 

componente ambiental em questão. 

  



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

7 

• Média - componente/fator ambiental caracterizado por: 

‒ Moderada relevância ambiental, associada ao seu atual estado de conservação e/ou presença 

potencial de áreas de refúgio, reprodução e alimentação (biodiversidade se encontra 

comprometida em grau mediano a pouco); 

‒ Moderada resiliência, quando tratar-se de um fator do meio natural; 

‒ De moderado uso pelo homem ou de usos moderadamente consolidados; 

‒ Moderada resistência, quando tratar-se de um fator socioeconômico; 

‒ De moderada relevância econômica ou social regional, os indicadores do fator ou componente 

ambiental em questão. 

• Alta - componente/fator ambiental caracterizado por: 

‒ Grande relevância ambiental, associada ao seu atual estado de conservação e/ou presença de 

áreas de refúgio, reprodução e alimentação (área de transito ou reprodução de espécies 

consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção); 

‒ Baixa resiliência, quando tratar-se de um fator do meio natural; 

‒ De intenso uso pelo homem ou de usos bem consolidados; 

‒ Baixa resistência, quando tratar-se de um fator socioeconômico; e/ou 

‒ De elevada relevância econômica ou social regional, os indicadores do fator ou componente 

ambiental em questão. 

Deve-se reiterar que os impactos aqui avaliados representam os impactos relevantes identificados para 

a implantação do Projeto SPOT nas suas fases de planejamento, instalação e operação. 

8.2 Identificação dos Impactos Ambientais 

Para identificar os impactos relevantes causados pela implantação do Projeto SPOT, primeiramente, 

foram levados em consideração os aspectos inerentes ao Projeto. Para tanto, tomou-se como base as 

informações apresentadas no Capítulo 4 – Descrição do Empreendimento, bem como as informações 

apresentadas no Diagnóstico Ambiental, no Capítulo 7 deste EIA. 

A identificação dos impactos ambientais foi obtida a partir da listagem dos aspectos de cada atividade 

do empreendimento incidindo sobre algum fator ambiental. A identificação dos impactos, fatores  e 

aspectos ambientais foram didaticamente separados por componente, a saber: físico, biótico e 

socioeconômico. 

Um aspecto ambiental constitui-se de um elemento de uma atividade que pode interagir com o meio 

ambiente (NBR ISO 14.001, 2015). Um aspecto ambiental importante é aquele que gera ou tem 

potencial de gerar um impacto ambiental de proporções relevantes. 

Uma atividade pode estar associada a qualquer fase do empreendimento (planejamento, instalação ou 

operação), cuja ocorrência resulta em um ou mais impactos ambientais. Como fator ambiental  

entende-se qualquer componente socioambiental sobre o qual incidirá um impacto ambiental. 

Fatores Ambientais 

Os fatores ambientais levados em consideração neste estudo de avaliação de impactos ambientais são 

listados abaixo. 

• Meio Natural (Físico e Biótico) 

‒ Solo e Rocha 
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‒ Águas superficiais  

‒ Direitos minerários 

‒ Nível de ruídos 

‒ Qualidade do ar 

‒ Áreas de Preservação Permanente 

‒ Vegetação 

‒ Fauna 

• Meio Socioeconômico 

‒ População 

‒ Uso e ocupação do solo 

‒ Nível de emprego 

‒ Infraestrutura de serviços essenciais 

‒ Infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

‒ Economia local, estadual e/ou nacional 

‒ Bens culturais acautelados  

‒ Infraestrutura rodoviária 

‒ Infraestrutura hidráulica, energética e viária 

Aspectos Ambientais 

A seguir são apresentados os aspectos ambientais afetados pela implantação do Projeto SPOT. Os 

impactos ambientais considerados relevantes e identificados para as atividades são avaliados na 

sequência. 

Fase de Planejamento 

A. Divulgação do Projeto  

Fase de Instalação 

B. Liberação da faixa de servidão administrativa 

C. Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de 

obras; 

D. Mobilização de mão de obra; 

E. Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos;  

F. Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços; 

G. Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora; 

H. Escavação de vala para lançamento de dutos; 

I. Movimentação de veículos pesados; 

J. Geração de emissões atmosféricas e material particulado; 
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K. Geração de ruídos; 

L. Travessia de corpos hídricos superficiais; 

M. Travessia de rodovias e estradas vicinais; 

N. Realização do teste hidrostático; 

O. Estabelecimento da faixa de servidão administrativa. 

Fase de Operação 

P. Manutenção da faixa de servidão administrativa; 

Q. Operação do Projeto SPOT. 

Faz-se relevante informar que o aspecto Perda de resíduos oleosos por parte dos equipamentos 

pesados não foI listado como gerador de impactos ambientais, uma vez que, conforme descrito na 

Capítulo 4 - Caracterização do Empreendimento, o empreendedor adotorá medidas prévias de controle 

deste impacto. Com relação aos resíduos oleosos destaca-se que, está prevista a realização de 

manutenções regulares, conforme requisitos legislação vigente, para os equipamentos, máquinas e 

veículos utilizados. Portanto, não foram identificados impactos ambientais relevantes provenientes 

deste aspecto. 

No tocante à necessidade de utilização de água para os canteiros de obras durante a fase de 

instalação, tanto para umectação quanto para lavagem/manutenção das máquinas, equipamentos e 

veículos entre outros usos, prevê a utilização de caminhões pipa, contratados de pontos comerciais 

nos municípios de São João da Barra, Quissamã e Campos dos Goytacazes. 

Quanto à realização do teste hidrostático, será executado após a realização das etapas de 

abaixamento, cobertura, limpeza, enchimento e calibração. O volume total previamente dimensionado 

é de 29.834 m³ de água. Será feito um teste de resistência mecânica seguido de um teste de 

estanqueidade, em cada duto e em toda a extensão dos mesmos. A água será pressurizada e retirada 

depois de 24 horas. O teste hidrostático deverá ser realizado de acordo com as diretrizes da Norma 

Técnica ABNT NBR 15.280-2. Esta água será captada de poço artesiano ou de outro ponto de captação 

autorizado, desde que a qualidade da água atenda à norma NBR 15280-2. O transporte da água será 

feito através de bombeamento ou através de caminhão pipa. Será feita análise da água antes de seu 

descarte, a fim de confirmar a necessidade de tratamento químico. Esse descarte será feito em cursos 

d’água da região, através de bombeamento ou através de caminhão pipa. 

Ainda é importante destacar que os aspectos Limpeza e Supressão da Vegetação, Estabelecimento de 
canteiros de obra e áreas de bota-fora e Estabelecimento da faixa de servidão não foram listados como 
geradores de impactos sobre a Paisagem, uma vez que, os dutos serão instalados em área 
majoritariamente antrópica agropastoril.  

Com relação ao fator ambiental biota aquática, é entendimento da equipe técnica que não haverá 
impactos sobre este fator, já que o impacto sobre a qualidade da água que poderia gerar alterações 
sobre a biota aquática foi classificado como temporário, pontual, reversível e de baixa magnitude. Desta 
forma, não haverá prejuízos para a biota aquática residente nos canais atravessados. Apesar disto, 
recomenda-se que as travessias sigam todos os procedimentos necessários para evitar danos ao 
ecossistema local, incluindo a realização de furo direcional nos canais cuja necessidade for 
evidenciada. 
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Especificamente para a fase de Operação, o aspecto Derramamento de óleo não foi listado como 
gerador de impactos ambientais, uma vez que, conforme descrito na Seção 4 - Descrição do 
Empreendimento, os oleodutos contarão com sistemas de segurança contra intervenção de terceiros e 
detecção de vazamento.As válvulas de bloqueio (uma por duto) contam com sensores interligados ao 
painel de controle da UTP que são capazes de verificar eventuais vazamentos dos dutos através da 
variação de pressão, fechando assim as válvulas e seccionando os dutos em 3 regiões diferentes, 
minimizando os possíveis impactos do incidente. Além disso, é prevista a elaboração de um programa 
de inspeção da faixa a ser definido durante o projeto executivo respeitando as exigências do 
Regulamento Técnico de Dutos Terrestres (RTDT) da ANP e um Plano de Emergência de Ação de 
Emergência e Contingência (Capítulo 9. Medidas e Programas Ambientais). Diante dos cuidados 
ambientais adotados, não foram identificados impactos ambientais relevantes provenientes deste 
aspecto. 

De um modo geral, foram levados em consideração os aspetos e impactos ambientais identificados 
como relevantes à luz do Guia Environmental, Health and Safety Guidelines for Onshore Oil and Gas 
Development, emitido pelo IFC/World Bank Group. Esse documento indica os principais aspectos e 
impactos para a construção e operação de um  oleoduto, bem como orienta a implantação de medidas 
de controle e de mitigação tanto para impactos quanto para riscos da operação do oleoduto. 

Sabe-se que há diferenças relevantes entre estas atividades, principalmente no que se refere às 
pressões de operação e de Projeto. Contudo, no que se refere aos aspectos relacionados à construção 
e implantação do oleoduto e sua faixa de servidão, entende-se que o Guia subsidia a equipe técnica 
responsável pela elaboração deste EIA na verificação do atendimento às boas práticas internacionais 
para empreendimentos desta natureza. Além disso, agrega-se valor ao empreendimento, no sentido 
de realizar um checklist que pode ter utilidade futura, caso o Projeto venha a ser objeto de solicitação 
de financiamento por instituição financeira signatária dos Princípios do Equador. 

Nos Quadros 8.1 e 8.2 são apresentadas as matrizes de interação de impactos do Projeto SPOT. 

  



Quadro 8.1: Matriz de interação de impactos do projeto SPOT.
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Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de obras
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Quadro 8.2: Matriz de interação de impactos do projeto SPOT.

1. Geração de expectativas da população

2. Interferência e alteração no uso e ocupação do solo 

3. Geração de empregos

4. Pressão sobre a infraestrutura existente de serviços essenciais existentes

Estabelecimento da faixa de servidão administrativa

Operação do Projeto SPOT

FASE DE INSTALAÇÃO

FASE DE OPERAÇÃO

Geração de emissões atmosféricas e material particulado

Geração de ruídos

Mobilização de mão de obra

Divulgação do projeto

Liberação da Faixa de servidão administrativa

FASE DA ATIVIDADE

Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora

5.  Incremento das atividades de comércio e serviços

6. Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos e 

efluentes líquidos

7. Interferência sobre o cotidiano da população 

8.  Aumento da receita tributária com incremento da economia local, 

estadual e/ou nacional

9.  Pressão sobre infraestrutura rodoviária

10. Interferência sobre os Bens Culturais Acautelados

11. Interferências sobre a infraestrutura hidráulica, energética e viária 

(rodovias e ferrovias) existente

12. Percepção de risco pela população residente em áreas próximas ao 

Projeto SPOT

13. Incremento de ICMS devido ao transporte de petróleo

14. Incremento do sistema relativo ao mercado de petróleo

1/1
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8.3 Avaliação de Impactos Ambientais 

Considerando todos os aspectos e fatores ambientais elencados anteriormente, bem como a 

abordagem metodológica apresentada no item 8.1, apresenta-se a seguir a avaliação dos impactos 

relevantes identificados para a implantação do Projeto SPOT. Uma Matriz de Avaliação de Impactos 

Ambientais apresentada ao final deste capítulo consolida as informações da descrição dos impactos e 

subsidia a síntese conclusiva dos mesmos. 

Primeiramente, serão apresentados os impactos referentes aos meios físico e biótico para a fases de 

instalação do empreendimento, visto que não são observados impactos sobre o ambiente natural 

durante a fase de planejamento e aqueles que se perduram até na fase de operação (ex. introdução 

de espécies exóticas; interferências em Área de Preservação Permanente; etc.). A seguir, serão 

apresentados os impactos referentes ao meio socioeconômico para as fases planejamento, instalação 

e operação. Uma síntese conclusiva dos impactos ambientais identificados para o Projeto SPOT é 

apresentada ao final deste capítulo, incluindo uma análise de cumulatividade e sinergia com 

empreendimentos implantados, em implantação ou projetados para a região, bem como uma 

corroboração da área de influência dos impactos ambientais relevantes. 

8.3.1 Avaliação de impactos ambientais do meio físico-biótico 

Impacto 1: Início ou Intensificação de processo erosivos e de assoreamento 

Aspecto 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas 
aos canteiros de obras 

Escavação de vala para lançamento de dutos 

Travessia de corpos hídricos superficiais 

Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora 

Fator Ambiental Solo e Rocha 

 

Conforme indicado no item 7.4.2 Geologia, Geomorfologia e Solos, as formas de relevo identificadas 

na Área de Estudo do Projeto SPOT estão relacionadas ao Domínio da Faixa Litorânea, constituído de 

Planícies Costeiras (24%), Planícies Flúvio Lagunares (20%), e Baixadas (45%). Em tais formas de 

relevo, por conta da baixa declividade, a erosão por movimento de massa apresenta baixa 

suscetibilidade de ocorrência, no entanto, tais solos por se constituírem quase totalmente de areias, 

não apresentam boa capacidade de suporte. 

Ainda com base neste capítulo, na AEL, foram identificadas as Unidades Geotécnicas I, II e III. Estas 

unidades apresentam médio grau de erodibilidade (erosão em margens de drenagens naturais e erosão 

eólica e laminar na unidade) e baixo risco geotécnico. O risco geotécnico associado à todos os 

sedimentos atravessados pelo empreendimento são desmoronamentos, especialmente em locais onde 

as escavações interceptam o nível freático. Também são frequentes as mobilizações de dunas e 

cordões de areia por ação eólica, que podem expor ou desestabilizar as estruturas que compõem o 

oleoduto. 

Vale destacar que estudos realizados na fase de diagnóstico indicaram que os solos das principais 

áreas de intervenção (canteiro de obras, áreas de empréstimo e bota-fora) possuem baixa 

susceptibilidade à erosão. No entanto, nas demais áreas, cabe destacar a fragilidade do substrato pela 

saturação em água, o que pode diminuir seu suporte de carga e sua estabilidade, especialmente em 

cortes e aterros. 

Na fase de instalação estão previstas intervenções que envolverem a movimentação de terras, tais 

como as escavações, a terraplanagem, o estabelecimento das áreas de empréstimo e os bota-foras, 

serão responsáveis pela remoção da vegetação, quebra das estruturas e compactação do solo, 

resultando em alterações nas condições físicas de normalidade dos solos. 
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A circulação de maquinário pesado para a execução das obras e a impermeabilização do solo pela 

instalação das infraestruturas resultará na compactação do solo, proporcionando condições ideais para 

o desenvolvimento de erosão laminar e assoreamento dos corpos hídricos pelo carreamento de 

sedimentos durante as travessias. 

Deverão ser realizadas também intervenções de terraplanagem nas áreas de instalação de canteiros 

de obras. Esse processo deixa o solo desnudo e friável, ou seja, suscetível à erosão. Nas áreas de 

bota-fora, além dessa modificação do relevo serão alocados materiais heterogêneos, como argila, silte, 

areias, cascalhos, seixos e matacões, oriundos de diversas áreas de escavação, tais materiais são 

muito suscetíveis à erosão. 

A abertura e melhoria das vias de acesso, através da supressão da vegetação e da compactação do 

solo, possibilita a ocorrência do escoamento superficial através do fluxo concentrado, favorecendo a 

erosão laminar e ocorrência de sulcos e ravinas, principalmente em períodos chuvosos intensos. 

Além da água da chuva, figuram como agentes resposáveis por processos erosivos as águas dos rios, 

o pisoteio dos animais (antes de chuvas), o plantio sem a proteção e seguido de chuvas, a retirada da 

cobertura vegetal e os ventos (erosão eólica). 

Este impacto foi classificado como negativo, que ocorre de forma direta, incidindo sobre o fator 

ambiental solo e rocha. Como os processos erosivos estão associados basicamente aos limites da 

AEL, sua abrangência é local. No caso de ocorrência de processos erosivos, a temporalidade dos 

efeitos pode ser longa e, portanto, trata-se de um impacto potencial permanente. Uma vez que 

somente com ação de recuperação, ou seja, após a implantação de medidas corretivas, é possível 

reverter o impacto ele é considerado irreversível, conforme critério estabelecido nesta AIA. 

O impacto é considerado de frequência contínua durante toda a fase de implantação. É classificado 

como cumulativo, já que está relacionado ao fornecimento de material para o processo de 

assoreamento, além de poder ocasionar alteração na qualidade de água a jusante pelo aumento da 

turbidez. Devido ao grau de erodibilidade encontrado na região e potencial de alteração do fator 

ambiental, o impacto é considerado de média magnitude. A sensibilidade deste fator ambiental foi 

classificada como média, pois, apesar da média potencialidade de ocorrência de erosão de boa parte 

das áreas em que o empreendimento será instalado, foi considerada a vulnerabilidade nas travessias 

de drenagens, principalmente nas locações dos canteiros de obras que poderão ser eventualmente 

utilizados para realização dos furos direcionais. 

Neste contexto, considerando-se a relevância de implantação de ações de mitigação e controle, bem 

como seus efeitos sobre fatores ambientais de relevante interesse (águas superficiais e solo e rocha), 

sua importância foi classificada como média. 

Não foram previstos impactos para as fases de planejamento e operação. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, longa, permanente, irreversível, contínuo, 
cumulativo, média magnitude, média sensibilidade e média importância. 

Medida a ser adotada e sua 
Eficácia 

Identificação e controle de processos erosivos e de assoreamento 
(mitigadora) 

Recomposição de áreas degradadas (mitigadora) 

Programa 
Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento 

Programa de Recomposição de Áreas Degradadas 
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Impacto 2: Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais 

Aspecto 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas 
aos canteiros de obras 

Escavação de vala para lançamento de dutos 

Travessia de corpos hídricos superficiais 

Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora 

Realização do teste hidrostático  

Fator Ambiental Águas Superficiais 

 

De acordo com os dados levantados no diagnóstico (item 7.4.5 Qualidade da Água e Sedimento), é 

possível verificar que os corpos hídricos inseridos na Área de Estudo apresentam características de 

eutrofização, lixiviação e diminuição da qualidade ambiental de forma a ficar explicita nos parâmetros 

levantados. Especificamente para os rios que serão interceptados pelos dutos, os dados primários 

coletados, demonstraram, segundo cálculos de índices de qualidade da água desenvolvido pela 

National Sanitation Fondation (IQANSF), que os corpos hídricos avaliados apresentaram valores mais 

baixos de qualidade para os períodos chuvosos enquadrando-os na qualidade média para ruim. 

No que diz respeito às atividades construtivas relativas ao Projeto SPOT, durante a fase de instalação 

do Projeto SPOT, processos como abertura, preparação e abaixamento de duto na vala e a implantação 

dos canteiros podem promover mudanças na qualidade da água devido ao carreamento de sedimentos. 

Essa alteração na qualidade e a retenção do fluxo durante a instalação do oleoduto pode também 

causar interrupção dos usos da água a jusante da intervenção. 

A alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais ocorre, principalmente, associada às 

intervenções nas travessias e intervenções em drenagens pelas escavações diretas, com a 

necessidade de construção de diques. Essas intervenções são temporárias e somente executadas para 

implantação do duto retomando às condições iniciais após a finalização dos serviços. 

Outro aspecto que pode potencializar a alteração da qualidade da água, principalmente devido ao 

aumento de sólidos suspensos, é o descarte de água proveniente do teste hidrostático. Na construção 

do Projeto SPOT, serão necessários cerca de 29.834 m³ de água para realização do teste hidrostático 

e comissionamento do oleoduto. O ponto de descarte deverá ser definido prevendo dispositivos para 

evitar erosões no solo e carreamento de sedimentos, atendendo às diretrizes da Norma Técnica ABNT 

NBR 15.280-2 quanto ao local de descarte em função da qualidade da água a ser descartada. Além 

disso, a vazão de descarte será controlada para evitar inundações. 

Dentre as principais alterações previstas está o aumento da turbidez com a consequente alteração na 

transparência e na cor da água, causado pela movimentação de partículas de sedimento fino que 

permanecem suspensos por mais tempo na água do que sedimentos mais grossos, que rapidamente 

se depositam no fundo. 

O aumento de material particulado na água pode causar redução da disponibilidade de luz, reduzindo 

a atividade fotossintética no corpo hídrico e a disponibilidade de oxigênio no meio (VON SPERLING, 

2005). Porém, devido a sua pequena escala temporal, é possível prever que não haverá prejuízo local 

para a comunidade biológica (produtora de oxigênio), que depende de luz. 

Devido ao aumento da turbidez com a consequente alteração na transparência e na cor da água, 

causado pela presença de sólidos suspensos na água oriundos da atividade de implantação dos 

oleodutos, este impacto é classificado como negativo. Também é classificado como direto, em virtude 

da relação direta com processos envolvidos na fase de implantação do empreendimento, e imediato, 

pois seus efeitos permanecem por um curto período de tempo, sendo seu  alcance avaliado como 

regional. Trata-se de um impacto temporário, por conta do caráter transitório do impacto, ocorrendo 

somente durante a fase de implantação, e reversível, uma vez que é esperado que o fator ambiental 
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retorne às condições semelhantes à que apresentava antes da incidência do impacto. É também 

caracterizado como cumulativo, pois o impacto de início ou intensificação dos processos erosivos e 

de assoreamento também inside sobre o fator Águas Superficiais. 

O impacto sobre a qualidade das águas dos corpos hídricos superficiais pode ser classificado ainda 

como pontual, uma vez que está asssociado somente a fase de instalação do oleoduto  

(aumento da turbidez durante as travessias de drenagem). 

De forma geral, devido à relevância deste fator ambiental para o homem e para o meio ambiente e 

identificação da utilização da água para fins de dessedentação de animais  e pontos de captação de 

água para irrigação em alguns dos corpos hídricos atravessados pelo traçado do oleoduto, a 

sensibilidade foi classificada como alta. Este impacto foi classificado como de baixa magnitude para 

efeitos associados a fase construtiva do oleoduto. Sendo assim, considerando a classificação da 

sensibilidade e da magnitude, a importância do impacto foi classificada como média. 

Não foram previstos impactos para as fases de planejamento e operação. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, imediato, regional, temporário, reversível, cumulativo, 
pontual, alta sensilidade, baixa magnitude e média importância. 

Medida a ser adotada e sua 
Eficácia 

Acompanhamento das alterações hidrossedimentológicas e da qualidade 
da água (controle) 

Identificação e controle de processos erosivos e de assoreamento 
(controle) 

Recomposição de Áreas Degradadas (mitigadora) 

Programa 

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais 

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e Assoreamento 

Programa de Recomposição de Áreas Degradadas 

Impacto 3: Interferência sobre áreas de concessão de direitos minerários 

Aspecto 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas 
destinadas aos canteiros de obras 

Escavação de vala para lançamento de dutos 

Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora 

Fator Ambiental Direitos Minerários 

 

Segundo Diagnóstico Ambiental realizado, para a AEL e entorno do Projeto SPOT, não há presença 

de área de extração com cava em atividade, existindo somente processos de licenciamento mineral e 

ambiental em diferentes fases de andamento. A partir do levantamento efetuado na etapa de 

Diagnóstico Ambiental (item 7) foram identificados na AER 431 processos minerários. Considerando 

somente os processos dentro das áreas de estudo, 246 processos estão dentro da AEL e 18 na Faixa 

de Servidão. Neste contexto pode-se considerar a possibilidade de se realizar adequações nos planos 

e Projeto  de pesquisa e planejamento de lavra para suportar a presença de ambos os tipos de 

empreendimentos com segurança. 

Quantitativamente, os processos minerários em andamento na Faixa de Servidão do Projeto SPOT 

encontram-se nas seguintes fases: autorização de pesquisa (11), disponibilidade (2), licenciamento (1), 

requerimento de lavra (1) e requerimento de licenciamento (3). 

Destaca-se, ainda, que na faixa de instalação do oleoduto foram identificados processos minerários de 

substâncias que podem ser obtidas facilmente em outras áreas como: a areia e argila para construção 

civil, a turfa para insumos agrícolas e de substâncias de médio e alto valor agregado, respectivamente, 

a Ilmenita e o minério de ouro que são de uso industrial. Ressalta-se que, de forma geral, a faixa de 
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bloqueio de dutos não atinge amplas áreas, não inviabilizando, portanto, as atividades minerárias no 

entorno. 

As interferências nas áreas de concessão de direitos minerários ocorrem basicamente como 

consequência da incompatibilidade no desenvolvimento de atividades de pesquisa e lavra na faixa de 

servidão do duto e seu entorno, pois o duto poderia ser afetado e ocasionar danos estruturais. Dessa 

forma, atividades de pesquisa e exploração de minérios devem ser cessadas em toda a extensão da 

faixa de servidão administrativa do Projeto SPOT, iniciando a partir da fase de instalação do mesmo. 

Trata-se de um impacto negativo que ocorre de forma direta. Como a manifestação de seus efeitos 

se estende durante a vida útil do empreendimento (duração superior a 25 anos) é classificado como de 

longa temporalidade, sendo então permanente e contínuo. Considerando que as atividades de 

exploração de minérios devem ser cessadas apenas na extensão da faixa de servidão do oleoduto e 

nos canteiros de obras, a sua abrangência é local.  É classificado como irreversível já que na faixa de 

bloqueio não há possibilidade de se restabelecer o desenvolvimento de atividades minerárias. Como o 

fator ambiental não é afetado por outros impactos é do tipo não-cumulativo. Pela inexistência de áreas 

de lavra em atividade e predomínio de processos minerários de substâncias que podem ser obtidas 

facilmente em outras áreas apresenta baixa magnitude. Dada a relevância econômica deste fator 

ambiental, a sensibilidade foi classificada como média. Trata-se, portanto, de um impacto de média 

importância. 

Não foram previstos impactos para as fases de planejamento e operação. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, longa temporalidade, contínuo, permanente, local, 
irreversível, não-cumulativo, baixa magnitude, média sensilidade e média 
importância. 

Medida a ser adotada e sua 
Eficácia 

Acompanhamento de Atividades Minerárias (compensatória) 

Programa 
Programa de Acompanhamento de Atividades Minerárias 

Programa de Comunicação Social 

Impacto 4: Intensificação dos níveis de ruídos 

Aspecto Geração de ruídos 

Fator Ambiental Nível de ruídos 

Conforme descrito no item 7.4.10 Caracterização do Nível de Ruído, para definição do nível de 

background de ruídos na região  foi realizada medição de ruídos entre 22 e 24 de outubro de 2019, nos 

períodos diurnos e noturnos. O Projeto SPOT atravessará regiões pouco adensadas, caracterizadas 

por sítios, fazendas e regiões urbanas habitadas, classificadas como estritamente residencial ou mista 

predominantemente residencial. Os resultados indicam que nestas áreas foram observadas algumas 

violações aos níveis de ruídos estabelecidos pela NBR 10151, causados principalmente pelo tráfego 

nas rodovias próximas e presença de animais domésticos. 

Como decorrência direta das atividades construtivas do Projeto SPOT poderão ocorrer, durante a fase 

de instalação, vibrações e ruídos a partir da movimentação de equipamentos pesados e veículos de 

médio e grande porte que circularão entre os canteiros de obras durante a implantação do 

empreendimento. 

A etapa de abertura da vala, rebaixamento e cobertura é considerada como uma das mais ruidosas, 

em virtude da movimentação de máquinas pesadas na faixa do duto, tais como equipamentos de 

escavação, tratores e caminhões. É esperado que os níveis de ruído produzidos variem com o tempo, 

em função da posição dos equipamentos envolvidos com a construção, da quantidade de equipamentos 

ligados simultaneamente e de suas características acústicas. 
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Com o objetivo de minimizar o incômodo das obras nas comunidades próximas e de cumprir os limites 

previstos na legislação aplicável, deve-se evitar o transporte de materiais e equipamentos nas estradas 

nos horários de pico e noturno, respeitando-se a lei do silêncio. No sentido de minimizar o incômodo 

dos trabalhadores, conforme indicado no item 04. Descrição do Empreendimento, todos os funcionários 

deverão utilizar EPIs específicos (protetor auricular, do tipo plugue ou abafador) durante a implantação 

do empreendimento. 

Neste contexto, o impacto sobre o nível de ruídos é classificado como negativo. É um impacto de 

incidência direta e imediata, já que seus efeitos terminam imediatamente após a cessação do aspecto. 

Sua abrangência é local, não extrapolando os limites da AEL. Seus efeitos serão sentidos durante toda 

a fase de instalação do empreendimento, começando e terminando em cada trecho à medida em que 

as frentes de obras forem avançando na implantação do oleoduto. Desta forma, o impacto é classificado 

com temporário e considerados reversível. 

Devido a possibilidade de interação com os impactos sobre a fauna silvestre e cotidiano da população. 

foi classificado como cumulativo. Sua frequência foi classificada como contínua, pois ocorre durante 

toda fase de implantação. Uma vez que o traçado do se localiza em áreas com baixa densidade 

populacional, a magnitude deste impacto foi classificada como baixa. Constitui-se de um fator 

ambiental de média sensibilidade, portanto, a importância foi classificada como média. 

Não foram previstos impactos para as fases de planejamento e operação. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, cumulativo, 
contínuo, baixa magnitude, média sensilidade e média importância. 

Medida a ser adotada e sua 
Eficácia 

Gerenciamento de Ruídos (Controle) 

Programa Programa de Gerenciamento da Obra 

Impacto 5: Alteração da qualidade do ar 

Aspecto Geração de emissões atmosféricas e material particulado 

Fator Ambiental Qualidade do ar 

 

De acordo com informações apresentadas no capítulo 7.49. Qualidade do Ar,  na região de instalação 

do Projeto SPOT a qualidade do ar é afetada principalmente pela queima dos canaviais e processos 

associados à agroindústria canavieira, como utilização de fornos, caldeiras das usinas, emissões dos 

caminhões empregados no transporte da cana, processo de aração, adubagem e corte da cana, etc. 

No processo de queima há emissões de óxidos de nitrogênio e de grande quantidade de material 

particulado. 

Além dessas fontes derivadas da atividade agroindustrial, existem as fontes de poluentes veiculares no 

perímetro urbano e ao longo das rodovias, especialmente da BR-101. Especificamente na região do 

Complexo Industrial e Portuário do Açu (CLIPA), a qualidade do ar é classificada como boa, com 

concentrações de PTS abaixo do valor médio de 80 µg/m³ e com concentrações médias do parâmetro 

PM10 inferiores a 50 µg/m³. Durante a etapa de instalação dos dutos, a emissão atmosférica é causada, 

principalmente, pela queima de combustíveis decorrente do uso de equipamentos, máquinas e veículos 

movidos a diesel e gasolina. 

As obras relativas a fase de instalação do Projeto SPOT incluem serviços de supressão de vegetação 

e limpeza de terreno, gerando movimentação de terra associada a um fluxo de caminhões e 

equipamentos na execução das obras. Estas atividades poderão ocasionara geração de material 

particulado em suspensão, o qual poderá afetar a qualidade do ar local. Tais materiais em suspensão, 

embora disponibilizados principalmente na área de intervenção do empreendimento, terão reflexos 

sobre as vias de acesso às obras e suas áreas marginais e áreas residenciais próximas. 
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Tais impactos, poderão gerar alteração da qualidade do ar e incômodos à população diretamente 

afetada, sendo somente atenuados pela baixa densidade de ocupação em alguns trechos do traçado 

do empreendimento. 

Com vistas a mitigar os efeitos adversos causados pelas emissões, algumas medidas serão adotadas, 

como: umectação e aspersão de água sobre as pistas de rolamento e locais com solo exposto, 

utilização de equipamentos de segurança (como máscaras pelos funcionários das obras), manutenção 

preventiva dos equipamentos para fins de controle de emissões, entre outras. 

Sendo assim, o impacto é classificado como negativo, pois gera uma degradação da qualidade do ar 

durante o desenvolvimento da fase de construção do oleoduto. Tal como o impacto sobre o nível de 

ruídos, sua incidência é direta e imediata, já que é prevista ocorrer tão logo se iniciem as obras na 

região. Sua abrangência é local, não sendo esperado que extrapole os limites da AEL. Seus efeitos 

serão sentidos durante toda a instalação dos dutos, começando e terminando em cada trecho à medida 

que as frentes de obras vão avançando na instalação do oleoduto, sendo assim, é considerado 

temporário e ainda reversível, pois seus efeitos cessam imediatamente após o término das atividades. 

Foi classificado como um impacto cumulativo, devido à interação deste com os impactos sobre a fauna 

silvestre e o cotidiano da população. Sua frequência foi classificada como contínua, pois ocorre durante 

toda a fase em questão. As condições climáticas e de relevo da região permitem inferir que as 

alterações sentidas tenderão a ser de baixa magnitude. Constitui-se de um fator ambiental de alta 

sensibilidade, portanto, a importância foi classificada como média. 

Não foram previstos impactos para as fases de planejamento e operação. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, cumulativo, 
contínuo, baixa magnitude, alta sensilidade e média importância. 

Medida a ser adotada e sua 
Eficácia 

Gerenciamento de emissões atmosféricas (Controle) 

Programa Programa de Gerenciamento da Obra 

Impacto 6: Interferências sobre as Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

Aspecto 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas 
destinadas aos canteiros de obras 

Escavação de vala para lançamento de dutos 

Travessia de corpos hídricos superficiais 

Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora 

Fator Ambiental Área de Preservação Permanente  

 

Conforme apresentado no Diagnóstico Ambiental, a implantação do Projeto SPOT trará interferências 

sobre APP de faixa marginal de rios e córregos. Estas áreas serão intervencionadas, durante a fase 

de instalação, primeiramente com a supressão de vegetação, limpeza das áreas de intervenção e 

posteriormente pela abertura da vala para a implantação do duto. Cabe destacar que, toda as faixas 

marginais identificadas são áreas de uso antrópico. Considerando a faixa de largura variável ao longo 

do trecho, o Quadro 8.3 apresenta a estimativa de intervenção sobre APP de faixa marginal de rios e 

córregos. 
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Quadro 8.3: Estimativa de intervenção em de Área de Preservação Permanente (APP) de faixa 
marginal de rios e córregos.  

APP TIPOLOGIA 
ÁREA INTERVENCIONADA  

NO TRECHO (HECTARES) 

Faixa Marginal de 30 metros  0,20 

Faixa Marginal de 50 metros 1,20 

Faixa Marginal de 100 metros 0,40 

TOTAL 1,80 

 

As APPs de faixa marginal foram definidas de acordo com mapeamento prévio dos cursos d´água feito

com base em dados hidrográficos do IBGE, modelos digitais do terreno gerados através de análise das

imagens de sensoriamento remoto atualizadas e verificações em campo. Sobretudo de acordo com as

previsões do novo Código Florestal Brasileiro (instituído pela Lei no 12.651/2012), as Áreas de

Preservação Permanente (APPs) são áreas que se destinam à proteção de florestas e demais

formações vegetais, bem como a paisagem, os recursos hídricos, a estabilidade geológica, a

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora e o solo, além de assegurar o bem-estar das populações

humanas. Assim, qualquer tipo de interferência antrópica nestas áreas que impossibilite o cumprimento

destas funções é considerado como impacto negativo e se dará de forma direta.

Será de abrangência local, incidindo somente nas imediações da área de implantação da faixa do

oleoduto. Os efeitos deste impacto poderão ser inicialmente observados na fase de instalação, quando

ocorre a intervenção na APP e permanecerão depois de cessada a atividade que o causou, portanto,

seus efeitos são de longa temporalidade, sendo  classificado ainda como permanente e irreversível.

Este impacto é cumulativo, pois apresenta interação com os impactos sobre a vegetação e sobre a

fauna, ocorrendo no mesmo espaço e ao mesmo tempo os impactos nas APPs. Foi classificado como

contínuo, pois a atividade geradora do impacto ocorre durante as atividades de instalação.

Considerando-se o baixo quantitativo de áreas de APPs a serem intervencionadas para a implantação

do oleoduto, numa área em que a antropização já é bastante consolidada, foi classificado como um

impacto de pouca intensidade e, portanto, de baixa magnitude. Contudo, considerando-se a

importância deste fator ambiental para preservação de recursos naturais, o mesmo é classificado como

de alta sensibilidade. Uma análise ponderada dos atributos deste impacto levou, portanto, a uma

classificação de média importância.

Não foram previstos impactos para as fases de planejamento e operação.

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, longa temporalidade, permanente, irreversível, 
cumulativo, contínuo, baixa magnitude, alta sensilidade e média 
importância. 

Medida a ser adotada e sua 
Eficácia 

Reposição de vegetação nativa (Compensatória) 

Controle de supressão de vegetação (Mitigadora) 

Resgate da fauna silvestre (Mitigadora) 

Programa 

Programa de Controle da Supressão 

Programa de Resgate de Germoplasma  

Programa de Reposição de Vegetação Nativa 

Programa de Resgate da Fauna Silvestre 

Programa de Gerenciamento da Obra 
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Impacto 7: Interferências sobre a vegetação nativa de Mata Atlântica (Restinga). 

Aspecto 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas 
destinadas aos canteiros de obras 

Escavação de vala para lançamento de dutos 

Travessia de corpos hídricos superficiais 

Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora 

Fator Ambiental Vegetação 

 

A implantação do Projeto SPOT demandará intervenções diretas sobre formações de Restinga, 

tipologia considerada componente fitogeográficos do Bioma Mata Atlântica, conforme a  

Lei n. 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica). Deve-se ressaltar, contudo, que esta interferência será 

observada somente em determinados trechos ao longo do traçado previsto para implantação do duto, 

onde não foi possível buscar novas alterativas de traçado. No tocante ao estabelecimento de canteiros 

de obra, conforme diretrizes do empreendedor, estes não deverão ser instalados em áreas onde seja 

demandada supressão de vegetação. 

Considerando as formações de restinga, algumas manchas remanescentes serão atravessadas pelo 

traçado do oleoduto e isto causará a instalação ou aceleração de processos de fragmentação, que se 

dá através da modificação de habitats, incidindo, no caso do presente empreendimento, principalmente 

sobre a tipologia arbustiva aberta não inundável que é representada por pequenas moitas de vegetação 

e, consequentemente, este impacto tornará estes ambientes menos adequados à sobrevivência de 

diversas espécies da fauna e da flora. Além da redução da dimensão dos remanescentes de vegetação 

natural, haverá uma exposição maior da borda das moitas de restinga presentes na área a ser 

intervencionada. Em alguns casos este processo de fragmentação já existe e será agravado pelas 

intervenções previstas. As intervenções poderão implicar ainda em alterações nos processos 

ecossistêmicos, conforme será detalhado mais adiante. Isto posto, nota-se que este impacto se dá nas 

escalas de ecossistema (paisagem e processos), comunidade e população. 

O tamanho do fragmento tem grande importância nas alterações dos processos ecológicos de 

comunidades vegetais e de animais. Populações pequenas possuem uma tendência à extinção local, 

o que, em parte, é resultante da redução do tamanho de um remanescente através do processo de 

fragmentação e modificação de habitats, com perda de complexidade estrutural. Fragmentos pequenos 

possuem menor capacidade de suportar a diversidade local e, em geral, apresentam número menor de 

espécies (Warburton, 1997). Assim, pequenos fragmentos geralmente tendem a não ser 

autossustentáveis (Viana et al, 1997). Estudos como o desenvolvido por Terborgh et al. (2006) 

demonstraram que fragmentos pequenos (≤ 2,0 ha) tendem a ter menor densidade, menor 

recrutamento, maior mortalidade e não suportam populações de predadores. Deve-se observar ainda 

que se aplica a relação área x superfície, na qual quanto menor o fragmento, maior a área exposta, o 

que implica em um aumento do efeito de borda sobre o fragmento (Kapos et al, 1997). 

Já as mudanças ambientais decorrentes do efeito de borda, a curto prazo, podem intensificar a 

penetração de luz e vento e a redução da umidade relativa do ar, enquanto que a longo prazo podem 

causar distúrbios na composição e na abundância de polinizadores, dispersores e predadores de 

sementes que podem afetar diretamente as comunidades vegetais (Galetti et al., 2003). 

Este impacto ocorrerá em virtude da abertura da faixa para implantação dos dutos terrestres sobre as 

áreas de restinga e áreas de uso antrópico localizadas ao longo do traçado previsto do oleoduto. 

Considerando as duas tipologias de restinga alvo de supressão, sofrerão intervenção 0,36 ha referente 

à tipologia Arbórea não Inundável (Entre km 2 e 3, km 17 e 18) e 1,21 ha referente à tipologia Arbustiva 

aberta não inundável (Entre os km 4 e 5, km 7 e 12), em diferentes níveis de degradação e variando 

de estágios de regeneração inicial a médio em função da intervenção antrópica constante na região. 

Ou seja, serão impactados 1,57 ha de restinga. Considerando ainda indivíduos isolados e cercas vivas, 

que podem ser representados por espécies exóticas em áreas de uso antrópico próximas a restingas, 
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sofrerão intervenção 0,26 ha. Com isso, considerando a restinga e os indivíduos isolados, o total chega 

a 1,83 ha de vegetação a ser intervencionada. 

O Quadro 8.4 apresenta a localização, a dimensão e a tipologia vegetacional dos fragmentos de 

restinga a serem intervencionados pela instalação do Projeto SPOT. 

Quadro 8.4: Localização e a dimensão dos fragmentos de restinga presentes na área a ser 
intervencionada para a instalação do Projeto SPOT. 

FRAGMENTO TIPOLOGIA VEGETACIONAL 
ÁREA INTERVENCIONADA  

(HECTARES) 
KM DA FAIXA 

1 Arbórea não inundável 0,18 Entre 2 e 3 

2 Arbórea não inundável 0,10 Entre 2 e 3 

3 Indivíduos isolados  0,03 Entre 3 e 4 

4 Indivíduos isolados  0,02 Entre 4 e 5 

5 Arbustiva aberta não inundável 0,06 Entre 4 e 5 

6 Indivíduos isolados 0,02 Entre 5 e 6 

7 Indivíduos isolados 0,02 Entre 5 e 6 

8 Indivíduos isolados 0,01 Entre 6 e 7 

9 Indivíduos isolados 0,01 Entre 7 e 8 

10 Arbustiva aberta não inundável 0,30 Entre 7 e 8 

11 Arbustiva aberta não inundável 0,45 Entre 8 e 9 

12 Arbustiva aberta não inundável 0,40 Entre 11 e 12 

13 Indivíduos isolados 0,08 Entre 17 e 18 

14 Arbórea não inundável 0,08 Entre 17 e 18 

15 Indivíduos isolados 0,02 Entre 44 e 45 

16 Indivíduos isolados 0,05 45 

TOTAL 1,83 

 

Destaca-se que na área onde está prevista a supressão de vegetação em um fragmento de restinga

arbórea não inundável presente na AEL do Projeto SPOT foi registrado um indivíduo da espécie

Melanopsidium nigrum considerada oficialmente vulnerável pela Portaria MMA n. 443/2014 e pela

Fundação Biodiversitas (2005), além da expressiva presença de espécies indicadoras do estágio médio

de regeneração para esta formação.

Cabe enfatizar ainda que o impacto da supressão de vegetação nas áreas de moitas da tipologia

Arbustiva não inundável torna-se igualmente expressivo considerando que esta tipologia é constituída

por espécies arbustivas e arbóreas pioneiras classificadas como “promotoras” ou “plantas focais” que,

ao ocuparem áreas em processo de formação de solo, são capazes de favorecer a colonização de

outras espécies, gerando pequenos agregados de outras espécies ao seu redor, acelerando, assim, o

processo de sucessão primário (Scarano 2000). Desta forma, ainda que em dimensões reduzidas, as

áreas de moita em formações de restinga constituem importantes micro habitats para espécies da fauna

e flora local.

Este impacto foi considerado de natureza negativa com efeitos diretos e indiretos. Conceitualmente

seus efeitos podem ser considerados temporários e reversíveis. Entretanto, devido à continuidade da

interferência sobre a vegetação da faixa e por conta da manutenção periódica que será realizada, os

efeitos serão permanentes e irreversíveis, mas a manifestação de seus efeitos irá variar de imediata

a longo prazo. As intervenções sobre a vegetação ocorrerão durante toda a fase de instalação do
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empreendimento. Deste modo, a frequência do impacto é classificada como contínua. O efeito de 

borda é o resultado de um processo cujas consequências podem ser detectadas por dezenas de metros 

a partir da borda do fragmento, mas ainda dentro da Área de Estudo Local (AEL) do empreendimento, 

de forma que o impacto foi classificado como local. 

A principal consequência dos processos de supressão da vegetação, fragmentação e efeito de borda 

é a perda de diversidade biológica (Chiarello, 1999), o que inclui não só a diversidade de espécies, mas 

também de processos como interação animal-planta (ex. polinização) (Bruna, 1999). Este impacto se 

acumula aos outros aspectos que afetam a fauna terrestre e portanto, é considerando  cumulativo. 

Os remanescentes de restinga arbórea-arbustiva presentes no traçado previsto para implantação do 

Projeto SPOT, são considerados de grande relevância ambiental em função das peculiaridades 

referentes a esta fitofisionomia, exclusiva de ambientes que sofrem influência marinha e, neste caso, 

encontram-se restritos à pequenas porções influenciadas e pressionadas por intensos processos de 

antropização, conforme descrito no Diagnóstico Ambiental. Por esta razão, o impacto de supressão da 

vegetação de restinga, fragmentação, efeitos de borda e alteração de processos ecossistêmicos é 

classificado como de média magnitude, alta sensibilidade e de grande importância. 

Não foram previstos impactos para as fases de planejamento e operação. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto e indireto, local, imediata a longo prazo, permanente, 
irreversível, cumulativo, contínuo, média magnitude, alta sensilidade e 
grande importância. 

Medida a ser adotada e sua 
Eficácia 

Controle de supressão de vegetação (Mitigadora) 

Reposição de vegetação nativa (Compensatória) 

Resgate da fauna silvestre (Mitigadora) 

Programa 

Programa de Controle da Supressão 

Programa de Resgate de Germoplasma  

Programa de Reposição de Vegetação Nativa 

Programa de Resgate da Fauna Silvestre 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Impacto 8: Introdução de espécies exóticas 

Aspecto Manutenção da faixa de servidão administrativa 

Fator Ambiental Vegetação  

 

Usualmente, as faixas de servidão de dutos têm a sua superfície ocupada por gramíneas. Tal fato 

decorre da necessidade de evitar a exposição do solo, conter e prevenir a instalação e intensificação 

de processos erosivos, assim como a impossibilidade de fazer tal cobertura com espécies vegetais que 

possuam raízes profundas, em geral arbóreas ou arbustivas. Além destas restrições, opta-se pelo 

emprego de gramíneas por apresentarem também menor custo. 

Como resultado, a seleção de espécies privilegia àquelas que são amplamente cultivadas e de 

crescimento rápido. Dentre estas espécies citam-se as do gênero Brachiaria, que são amplamente 

cultivadas para estes fins e para a formação de pastos. 

São consideradas espécies exóticas todas aquelas que se encontram fora de sua área de distribuição 

natural, o que incorpora também as chamadas aliens ou não nativas (Occhipinti-Ambrogi & Galil, 2004). 

Observando as orientações do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2006), consideram-se espécies 

exóticas invasoras todas as que, após introdução, intencional ou não, se fixaram e expandiram ou estão 

expandindo sua área de domínio e ocorrência. As espécies exóticas são consideradas a segunda maior 
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ameaça à biodiversidade, aos ecossistemas e às espécies nativas (Sala, 2000; Pimentel et al., 2001; 

The Conference of the Parties (COP 6) - UNEP/CBD/COP/6/20, 2002, Bush et al., 2004). 

Os impactos causados pelas gramíneas irão ocorrer por dois principais processos: (i) formação no solo 

de uma densa trama de raízes e rizomas que dificulta o assentamento de sementes e o crescimento 

de plântulas (Kjelgren & Rupp, 1997) e; (ii) crescimento vegetativo dos indivíduos, que facilita o 

deslocamento dos indivíduos da borda em direção ao interior do fragmento, reduzindo assim seu 

tamanho. 

Estes processos e suas consequências são mais amplamente documentados para ambientes abertos 

como cerrado ou savana (MacDougall & Turkington, 2005). 

Para os ambientes de restinga, Richardson & Rejmánek (2011) citam que a introdução de espécies 

exóticas com objetivo de estabilizar o substrato móvel nos ambientes de dunas foi uma prática comum 

no passado e acabou levando à invasão da vegetação costeira de muitos continentes do mundo. 

Segundo Castillo & Moreno-Casasola (1996), a notável propensão dos ambientes costeiros à invasão 

por espécies exóticas se deve, em grande parte, ao fato de que estas comunidades estão sujeitas a 

distúrbios frequentes e de grande estresse ambiental. Para Alpert et al. (2000), em muitos casos quanto 

mais intensos ou mais frequentes forem os distúrbios, maior será a suscetibilidade da comunidade ao 

efeito invasor. 

Ressalta-se ainda que além de interferir com o ciclo de vida de espécies nativas, as espécies exóticas 

invasoras são identificadas como facilitadoras de invasão de outras espécies exóticas (ex. MacDougall 

& Turkington, 2005). Portanto, a invasão altera a composição florística da sucessão vegetal autóctone 

e pode ainda dificultá-la ou mesmo impedi-la através da competição, afetando o estabelecimento de 

determinadas espécies de estágios sucessionais mais adiantados. 

Em se tratando de impactos ecológicos, a instalação de espécies exóticas potencialmente invasoras 

constitui uma ameaça, principalmente nos trechos em que a faixa de dutos margeia ou corta fragmentos 

florestais. Após a instalação, estas áreas estarão sujeitas à dispersão e à consequente invasão dos 

fragmentos. Este afeito torna-se mais expressivo nas áreas representadas por pequenas moitas de 

restinga arbustiva não inundável, uma vez que estas moitas, apesar de terem proporções reduzidas, 

constituem importantes micro habitats para espécies da fauna e flora local. Este impacto interage com 

a sensibilização das bordas das moitas decorrente da alteração da penetração de luz e ventos, além 

da alteração da umidade relativa do ar. No caso de forrageiras, a competição por espaços é o principal 

mecanismo de exclusão competitiva que ocorre com relação às sementes das espécies arbustivas e 

arbóreas 

Sendo assim, a introdução de espécies exóticas em virtude da implantação do Projeto SPOT é 

considerada um impacto de natureza negativa, com ocorrência prevista para a fase de operação. 

Estes impactos ocorrem de maneira direta, uma vez que estão associados com o fato de as espécies 

exóticas dificultarem a germinação das espécies nativas e consequentemente o repovoamento destas 

espécies em seu ambiente natural, além de contribuir para a alteração de processos ecossistêmicos. 

Quanto ao tempo em que os efeitos serão efetivos, considerando o período de desenvolvimento, 

impedimento e restrição ao desenvolvimento da regeneração natural, classifica-se este impacto como 

de longa temporalidade. 

Os impactos decorrentes da presença de espécies exóticas são permanentes, porque ocorrerão 

durante toda a existência do empreendimento. Os efeitos deste impacto são irreversíveis, já que 

praticamente inexistem experiências que demonstram sucesso na remoção de tais espécies após a 

sua instalação. O impacto inicia-se com a expansão da área de ocorrência e, a partir disto, seus efeitos 

ocorrem ininterruptamente ao longo da vida útil do empreendimento. Desta forma, o impacto é 

classificado como contínuo. 

Este impacto foi considerado como local, mas pode atingir abrangência regional em decorrência do 

potencial de dispersão das espécies. Este impacto dá-se exclusivamente sobre o traçado do oleoduto. 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

27 

Entretanto, sua dimensão pode variar de acordo com as condições ambientais encontradas em cada 

trecho do traçado, uma vez que as tipologias vegetacionais que recobrem a área onde está prevista a 

intervenção direta apresentam fisionomias distintas. De maneira geral, pode-se esperar que os 

impactos resultantes da introdução de espécies exóticas tenham forte interação com os decorrentes da 

fragmentação e efeitos de borda, nas áreas de restinga arbustiva e arbórea aumentando as pressões 

sobre os remanescentes, sendo assim classificados como cumulativo pois se somam aos demais 

impactos que causam pressão sobre a vegetação e a fauna da AEL. 

A avaliação da magnitude está relacionada à severidade do impacto e à possibilidade de algumas das 

espécies ocuparem nichos que atualmente são ocupados por espécies endêmicas ou ameaçadas de 

extinção (Creed & Oliveira, 2007). Desta forma, este impacto foi avaliado como sendo de baixa 

magnitude. 

A maior ou menor importância deste impacto está relacionada com o estágio sucessional dos 

fragmentos; ou seja, quanto mais avançado for o estágio sucessional de um dado fragmento afetado, 

maior será a importância do impacto. O fator ambiental potencialmente afetado (a vegetação), foi, neste 

caso, classificado como de média sensibilidade, pois foram considerados a predominância de 

fragmentos em estágio inicial de regeneração na AEL do empreendimento e a forte influência dos 

campos antrópicos amplamente infestados por espécies exóticas. Foi ainda registrada a expressiva 

presença de espécies indicadoras do estágio médio de regeneração para esta formação e, desta forma, 

este impacto é classificado como de média importância. 

Não foram previstos impactos para as fases de planejamento e operação. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, longa temporalidade, permanente, irreversível, 
cumulativo, contínuo, baixa magnitude, média sensilidade e média 
importância. 

Medida Minimização da Introdução de Espécies Exóticas (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Reposição de Vegetação Nativa 

Impacto 9: Interferências sobre a fauna silvestre 

Aspecto 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas 
aos canteiros de obras 

Escavação de vala para lançamento de dutos 

Travessia de corpos hídricos superficiais  

Estabelecimento de canteiro de obras e áreas de bota-fora 

Geração de ruídos 

Fator Ambiental Fauna 

 

Com base nessa composição, o traçado do Projeto SPOT transcorrerá 45,3 km ao longo de três 

municípios da região norte do Estado: Quissamã, Campos dos Goytacazes e São João da Barra, 

afetando ecossistemas de restinga e remanescentes secundários de mata ciliar e áreas com influência 

fluvial (brejos), ambos considerados componentes fitogeográficos do bioma Mata Atlântica. Essas 

áreas são importantes habitats para as espécies da fauna durante todo o ano, que dependem desses 

ambientes para viver e obter alimento (REIS et. al., 2006; RODDEN et al., 2004). 

Conforme as atividades previstas para a fase de instalação do Projeto SPOT, alguns aspectos 

capazes de impactar a fauna silvestre local podem ser identificados, são eles: limpeza das áreas de 

intervenção (supressão da vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de 

obras entre outras); abertura da vala e lançamento do oleoduto;; estabelecimento de canteiro de obras; 

e geração de ruídos. 
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A supressão da vegetação afeta a fauna associada através da redução do habitat e da alteração de 

fatores físicos do ambiente, como: temperatura, umidade, insolação, erosão, entre outros  

(GARAY & DIAS, 2011). Nos ambientes de restinga, a remoção da cobertura vegetal poderá reduzir 

formações vegetacionais importantes para a ocorrência de vertebrados terrestres, como as formações 

de bromélias, das quais muitos anfíbios são dependentes, e as formações arbustivas de Clusia spp., 

utilizadas por diversas espécies de lagartos e roedores. 

Os impactos sobre o solo, causados pela abertura de valas para o lançamento do oleoduto e pela 

supressão das camadas do solo, afetam diretamente espécies fossoriais que dependem deste 

ambiente para a manutenção de suas funções ecológicas. 

Embora os impactos sobre a fauna possam ocorrer de diversas maneiras , é importante mencionar que 

grande parte da fauna impactada possui ampla distribuição em território brasileiro e possui grande 

capacidade de se adaptar a ambientes modificados. Estas espécies, tais como gambás, capivaras, 

algumas espécies de aves e anfíbios da família Hylidae, são comuns em inventários ambientais, 

distribuem-se ao longo de toda a extensão do Projeto SPOT e não representam grandes preocupações, 

dada as características mencionadas. Entretanto, a região ainda possui potencial para ocorrência de 

espécies endêmicas e ameaçadas, principalmente em áreas de restinga. Os dados primários 

levantados identificaram a presença de apenas duas espécies ameaçadas de extinção, são as aves 

Mimus gilvus (sabiá-da-praia) e Cicconia maguari (maguari), consideradas respectivamente ameaçada 

e vulnerável no estado do Rio de Janeiro (SEMA 1998). 

Com base nas informações anteriores, o impacto sobre a fauna é qualificado como negativo, de 

incidência direta (no caso de algum animal ser ferido ou morto durante as atividades de limpeza e 

supressão de vegetação, escavação de vala, estabelecimento de canteiros de obras e geração de 

ruídos) e indireta (no caso da perda de habitat por supressão de vegetação e do solo). Este impacto 

apresenta uma abrangência local já que os efeitos se restringem às áreas intervencionadas pela 

implantação do Projeto SPOT. 

Os efeitos sobre a fauna, decorrentes da geração de ruídos, podem ser considerados como imediatos 

e temporários, mas os efeitos decorrentes da perda ou modificação de habitat são considerados como 

de longa duração e permanentes. Após o término da movimentação de veículos e maquinários, 

cessará a geração de ruídos e poeira de forma a ser classificado como reversível. Os efeitos 

decorrentes da perda ou modificação de habitat causados pela supressão da vegetação podem ser 

considerados como irreversíveis, pois nas áreas intervencionadas (faixa de servidão administrativa) 

não serão restabelecidas as condições originais, uma vez que haverá manutenção da faixa, atividade 

que visa a impedir que espécies vegetais de maior porte se estabeleçam sobre o duto, o que poderia 

causar o seu deslocamento devido ao crescimento de raízes. Este impacto é considerado cumulativo 

pela retirada da vegetação, geração de ruído, emissões atmosféricas e introdução de espécies 

exóticas. Potenciais alterações em padrões que estão interrelacionados entre a vegetação e a fauna 

são: dispersão, fluxo gênico, tamanho, estrutura e composição da comunidade vegetal e faunística. 

As alterações provocadas pela geração de ruídos, que ocorrem por conta da movimentação de veículos 

e maquinários na fase de instalação, são consideradas contínuas. No entanto, as alterações causadas 

pela retirada da vegetação na faixa de servidão são consideradas intermitentes. 

Uma vez que as áreas de restinga encontradas representam os principais ambientes em toda a 

extensão do Projeto SPOT, dado os diferentes graus de conservação e complexidade de espécies, a 

sensibilidade, a magnitude e a importância deste impacto foram avaliadas com base nestes habitats. 

Sendo assim, considerando o diagnóstico ambiental da fauna, percebe-se que os habitats de restinga 

possuem uma diversidade ímpar de espécies. Cabe destacar a potencial ocorrência para a área de 

espécies ameaçadas da fauna terrestre como lagarto-de-cauda-verde (Ameivula litorallis) e o roedor 

Cerradomys goytaca, considerados endêmicos de restinga. Ademais, o registro de espécies de anfíbios 

endêmicas da Mata Atlântica, bem como aves migratórias, altamente sensíveis a distúrbios e/ou 

presumivelmente ameaçadas, colocam estes ambientes de restinga em destaque na avaliação dos 

impactos ambientais. Estas informações revelam uma composição faunística bastante sensível às 
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alterações ambientais sendo então considerada como de alta sensibilidade. Como o ambiente de 

restinga na região encontra-se reduzido, porém com características suficientes para abrigar espécies 

de fauna de interesse conservacionista, o impacto neste ambiente é considerado de média magnitude. 

Desta forma, o impacto sobre a fauna silvestre na área de restinga é considerado como de grande 

importância. 

Não foram previstos impactos para as fases de planejamento e operação. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto e indireto, local, imediato e longa duração, temporário e 
permanente, reversível e irreversível, cumulativo, contínuo e intermitente, média 
magnitude, alta sensilidade e grande importância. 

Medida 

Controle de supressão de vegetação (Mitigadora) 

Resgate da fauna silvestre (Mitigadora) 

Sensibilização e Capacitação Ambiental dos Trabalhadores (Mitigadora) 

Controle de ruídos (Controle) 

Programa 

Programa de Resgate da Fauna Silvestre 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Controle da Supressão 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

 

No Quadro 8.5 é apresentada a Matriz de Avaliação dos Impactos dos Meio Físico e Biótico para o 

Projeto SPOT. 
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1 ✓  C, G H, L N D Lo L P Ir CM C M M M

2 ✓ C, G, H, L, N N D R Im T Re CM P B A M

3 ✓ C, G, H N D Lo L P Ir NC C B M M

4 ✓ K N D Lo Im T Re CM C B M M

5 ✓ J N D Lo Im T Re CM C B A M

6 ✓ C, G, H, L N D Lo L P Ir CM C B A M

7 ✓ C, G, H, L N D/I Lo Im/L P Ir CM C M A G

8 ✓ P N D Lo L P Ir CM C B M M

9 ✓ C, G, H, K, L N D/I Lo Im/L T/P Re/Ir CM C/In M A G

Quadro 8.5: Matriz de Avaliação dos Impactos do Meios Físico e Biótico para o projeto SPOT.

Intensificação dos níveis de ruídos

Introdução de espécies exóticas
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Quadro 8.5: Matriz de Avaliação dos Impactos do Meios Físico e Biótico para o projeto SPOT.
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LEGENDA

Natureza Forma de incidência Abrangência espacial Duração Permanência Reversibilidade Cumulatividade Frequência Magnitude Sensibilidade Importância

N = NegativoD = Direto Lo = Local Im = ImediataT = Temporário Re = Reversível CM = Cumulativo P = Pontual A = Alta A = Alta G = Grande

P = Positivo I = Indireto R = Regional C = Curta P = Permanente Ir = Irreversível CS = Cumulativo sinérgico C = Contínuo M = Média M = Média M = Média

Er = Extrarregional M = Média NC = Não-cumulativo Ci = Cíclico B = Baixa B = Baixa P = Pequena

L= Longa In = Intermitente

Aspectos

A.  Divulgação do projeto J. Geração de emissões atmosféricas e material particulado

B. Liberação da faixa de servidão administrativa K. Geração de ruídos

C. Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de obras L. Travessia de corpos hídricos superficiais

D. Mobilização de mão de obra M. Travessia de rodovias e estradas vicinais

E. Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos N. Realização do teste hidrostático

F. Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços O. Estabelecimento da faixa de servidão administrativa

G. Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora P. Manutenção da faixa de servidão administrativa

H. Escavação de valas para lançamento de dutos Q. Operação do Projeto SPOT

I. Movimentação de veículos pesados
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8.3.2 Avaliação de impactos ambientais do meio socioeconômico 

Impacto 1 - Geração de expectativas da população. 

Aspecto 

Divulgação do Projeto 

Liberação da Faixa de Servidão Administrativa 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de servidão e nas áreas destinadas 
aos canteiros de obras 

Mobilização de mão de obra 

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços 

Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora 

Escavação de valas para lançamento de dutos 

Movimentação de veículos pesados 

Geração de emissões atmosféricas e material particulado 

Fator Ambiental População 

 

Em relação à fase de planejamento, o anúncio sobre o início de um empreendimento numa 

determinada região, ainda que durante a fase de estudos, gera expectativas nos moradores das 

proximidades onde o empreendimento será instalado, além de especulações junto aos representantes 

de órgãos públicos locais envolvidos ou entidades interessadas. Tais expectativas se concentram nas 

incertezas relacionadas à instalação do empreendimento e aos possíveis impactos que possam ser 

provocados, sendo estes positivos ou negativos. Estas expectativas podem extrapolar a realidade do 

empreendimento em estudo e também a responsabilidade do empreendedor. 

As expectativas, mesmo na fase de planejamento, podem ser relacionadas às modificações que serão 

percebidas através de diferentes aspectos durante a instalação ou operação do empreendimento, como 

geração de empregos,  arrecadação e distribuição de tributos, alteração ou restrição dos usos do solo, 

perdas patrimoniais, preocupação em relação à presença dos trabalhadores de outros municípios na 

região, segurança do processo construtivo e operacional, entre outros. Essas expectativas foram 

identificadas durante atividades de campo realizadas em outubro e novembro de 2019 quando as 

equipes da Mott MacDonald realizaram consultas à população e aos representantes do Poder Público 

através de realização de entrevistas semiestruturadas e oficinas de percepção ambiental. 

De modo a exemplificar as expectativas geradas, cabe destacar comentários realizados em duas 

oficinas, sendo uma em São João da Barra e outra em Campos dos Goytacazes. Os participantes da 

oficina participativa realizada na localidade de Sabonete, no município de São João da Barra, afirmaram 

que após a construção do Complexo Industrial e Portuário do Açu (CLIPA) muitos trabalhadores 

permaneceram nas localidades ao redor do Complexo Industrial e Portuário do Açu (CLIPA) e 

atualmente, estão desempregados assim como outras pessoas que vieram de outros locais na 

expectativa não atendida de serem empregados pelas obras, permanecendo naquele território. Desta 

forma, afirmaram que são muitos os receios em relação à chegada de um novo empreendimento, visto 

a possibilidade de atrair mais moradores sem ocupação à Área de Estudo Local (AEL). Já em 

Mussurepe, distrito de Campos dos Goytacazes, os participantes levantaram questionamentos sobre o 

Projeto  e como este alteraria o uso da terra nas propriedades interceptadas e os potenciais riscos do 

empreendimento. 

Destaca-se que, embora tenham sido realizados esclarecimentos durante as oficinas, as mesmas 

foram realizadas visando identificar percepções, receios e  questionamentos da população da AEL. As 

informações obtidas permitem refinar a presente avaliação de impacto, assim como subsidiar a 

proposição de programas com maior alinhamento à realidade local. 
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Em relação às características deste empreendimento, apesar de ser constituída uma faixa de servidão, 

com restrição de uso da propriedade, não são previstas desapropriações para a instalação dos 

oleodutos, apenas de instituição de servidão administrativa, o que tem sido esclarecido pelo 

empreendedor em diferentes oportunidades junto ao poder público e à comunidade. A não ocorrência 

de desapropriações tende a colaborar com a redução das expectativas e dos potenciais conflitos. 

Diante do apresentado, este impacto é avaliado na fase de planejamento como negativo e direto, 

pois a partir do início da divulgação de um novo empreendimento na região, cria-se diretamente a 

geração de expectativas pela população. Em relação à abrangência espacial, é considerada como 

regional, pois afeta uma parcela da população que reside além do local onde o empreendimento será 

instalado, atingindo o nível municipal e extramunicipal através dos órgãos públicos e entidades a serem 

consultadas. Em relação à temporalidade, é imediato considerando que assim que são divulgadas as 

informações sobre o empreendimento, expectativas são criadas na população. 

Após criadas as expectativas, os efeitos sobre a população continuam por tempo indeterminado; por 

isso, o impacto é considerado permanente. É também considerado irreversível, pois após geradas as 

expectativas, sobretudo as não atendidas, podem ocorrer efeitos negativos na percepção da população 

em relação ao empreendimento e ao empreendedor que podem perdurar após a finalização do 

empreendimento. O impacto é considerado cumulativo por incidir sobre o fator População que recebe 

o efeito de outros impactos. Esta classificação também leva em conta a presença de outros 

empreendimentos na região cuja presença e divulgação também gera expectativas na população. Este 

impacto também ocorre de forma contínua ao longo da etapa de planejamento. 

A magnitude deste impacto é considerada alta devido à abrangência regional, à irreversibilidade e à 

duração indeterminada do impacto. A sensibilidade do fator foi avaliada como média uma vez que 

possui alta relevância e alta resistência às modificações por parte da população, apesar de alta 

capacidade de adaptação. A importância deste impacto é considerada grande. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, permanente, irreversível, cumulativo, 
contínuo, alta magnitude, média sensibilidade, grande importância. 

Medida 

Esclarecimento da população e autoridades da área de estudo (Mitigadora) 

Priorização de contratação de mão de obra local 

Comunicação com as Empresas e Órgãos Responsáveis pelos Serviços de 
Infraestrutura Energética e Viária existente na Área de Estudo 

Programa 

Programa de Comunicação Social  

Plano de Engajamento de Partes Interessadas 

Programa de Mobilização e Desmobilização de mão de obra 

Programa de Gerenciamento da Obra 

 

Conforme descrito, os aspectos ambientais relacionados ao processo construtivo durante a fase de 

instalação também geram expectativas na população em relação ao seu grau de impacto na realidade 

local. Entre os principais aspectos construtivos associados ao empreendimento e passíveis de gerar 

expectativas destacam-se: a supressão da vegetação gerando expectativas em relação aos impactos 

na produção agrícola e na vegetação existente; a mobilização de mão de obra, em relação à 

contratação e à capacitação técnica; a geração de resíduos, em relação à poluição e à destinação dos 

resíduos que serão gerados; a aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços, em 

relação ao aquecimento da economia local; a movimentação de veículos pesados, em relação à 

segurança no trânsito e à geração de emissões atmosféricas e material particulado, sendo este último 

passível de gerar expectativas em relação aos efeitos na saúde e à conservação das suas casas. 

A estrutura espacial da região registra transformações relacionadas com o Complexo Industrial e 

Portuário do Açu (CLIPA) desde a sua implantação, há cerca de 10 anos. Segundo os entrevistados, 

atualmente, as alterações no cotidiano da população, em decorrência das atividades associadas ao 
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porto, geram expectativas mais realistas. Poucos são os habitantes que aguardam grandes alterações 

na rede de infraestrutura pública em decorrência desses novos empreendimentos. 

Assim, para a fase de instalação, este impacto é avaliado como negativo e direto. É também regional 

por impactar a população inserida na área de influência do projeto. O impacto causa efeitos na 

população sem tempo de duração definido, sendo, portanto, considerado permanente. É irreversível, 

pois as expectativas, sobretudo as não atendidas, podem causar efeitos negativos na percepção da 

população em relação ao empreendimento e ao empreendedor que perdurem após a finalização do 

empreendimento. O impacto é considerado cumulativo por incidir sobre o fator População que recebe 

o efeito de outros impactos. Esta classificação também leva em conta a presença de demais 

empreendimentos na região cuja divulgação também gera expectativas cumulativas na população, 

ocorrendo de forma contínua ao longo da etapa implantação. 

A magnitude deste impacto é considerada alta devido à variedade de aspectos associados e ao prazo 

longo da fase de instalação (24 meses). A sensibilidade do fator foi avaliada como média uma vez que 

possui alta relevância e alta resistência às modificações com alta capacidade de adaptação. A 

importância deste impacto é considerada grande. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, permanente, irreversível, cumulativo, 
contínuo, alta magnitude, média sensibilidade, e grande importância. 

Medida 

Esclarecimento da população e autoridades da área de estudo (Mitigadora) 

Priorização de contratação de mão de obra local 

Comunicação com as Empresas e Órgãos Responsáveis pelos Serviços de 
Infraestrutura Energética e Viária existente na Área de Estudo 

Programa 

Programa de Comunicação Social  

Plano de Engajamento de Partes Interessadas 

Programa de Mobilização e Desmobilização de mão de obra 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Impacto 2: Interferência e alteração no uso e ocupação do solo 

Aspecto 

Liberação da faixa de servidão administrativa 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de servidão e nas áreas destinadas 
aos canteiros de obras 

Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora 

Escavação de vala para lançamento de dutos 

Estabelecimento da faixa de servidão administrativa 

Manutenção da faixa de servidão administrativa 

Operação do Projeto SPOT 

Fator Ambiental Uso e ocupação do solo 

 

Na fase de instalação da faixa de servidão e de estruturas de apoio dos oleodutos do Projeto SPOT 

demandará 8.248 ha. Tal faixa atravessará 289 propriedades rurais, estando 108 localizadas no 

município de São João da Barra, 168 em Campos dos Goytacazes e 13 em Quissamã. Para tal, há 

necessidade de cessão de uso para faixa de servidão. O traçado dos oleodutos seguirão paralelamente, 

entre o Km 4 e o Km 8, à faixa de servidão da linha de transmissão (LT) de 345 kV (trezentos e quarenta 

e cinco kilovolts), que interliga a Subestação Porto do Açu até a Subestação de Campos (Furnas); à 

faixa de servidão da LT 500kV (quinhentos kilovolts), que interliga a Subestação no município de  

Rio Novo do Sul /ES até a unidade UTE Porto do Açu III, no Complexo  Industrial e Portuário do Açu 

(CLIPA); e à faixa de servidão do Gasoduto GASOG, que liga o Complexo  Industrial e Portuário do 

Açu (CLIPA) à válvula SDV-04 do gasoduto Cabiúnas-Vitória. Assim, para as propriedades que já 

sofreram algum tipo de intervenção junto a esses empreendimentos citados, o processo de negociação 

pode se tornar mais fácil de lidar. 
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As atividades desenvolvidas na faixa de servidão e nos canteiros de obra durante a instalação 

significarão a paralização de usos destas áreas, de forma temporária para os canteiros de obra e, de 

forma permanente, para a faixa de servidão. Tendo em vista que pela premissa do projeto a faixa de 

servidão não se sobrepõe a edificações, ainda assim, está prevista uma redução de área disponível 

para produção agrícola, principalmente para os minifúndios, que são predominantes na AEL (90,3%). 

Em consequência da redução de áreas agrícolas produtivas serão ocasionadas interferências sobre as 

atividades econômicas realizadas nestas áreas. De acordo com a classificação de uso do solo do IBGE 

para o ano de 2016, os usos produtivos do solo mais representativos na área que será ocupada pela 

faixa de servidão são as Áreas Antrópicas Agropastoris, representando  

77,5% da área, as demais áreas identificadas foram: Áreas Antrópicas não Agropastoris (16,4%%), 

Restinga (4,4%), Áreas Naturais não Florestadas (0,9%), Água (0,6%) e a Silvicultura (0,3%). 

Este impacto foi avaliado como negativo, por reduzir a disponibilidade de terras nas áreas de instalação 

do empreendimento e consequente interferência nas atividades econômicas realizadas pelos 

proprietários destas áreas. Foi considerado como direto, pois ocorrerá a partir da instalação do 

empreendimento e indireto pelas perdas de renda decorrente da paralização do uso do solo para fins 

produtivos. 

Trata-se de um impacto local pois afeta as terras existentes nas áreas intervencionadas, de longa 

duração, permanente e irreversível, uma vez que ocorrida a alteração do uso do solo essa população 

terá que adequar suas atividades produtivas à redução de área. É um impacto contínuo, pois ocorre 

durante a fase de instalação, e cumulativo, pois interage com outros impactos sobre o fator população. 

Tendo em vista a relevância dos fatores ambientais e a instalação de uma faixa de servidão 

permanente, é possível dizer que se trata de um impacto de média sensibilidade e média magnitude. 

Ponderando estes atributos, sua importância é avaliada como média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto e indireto, local, longa duração, permanente, irreversível, 
cumulativo, contínuo, média sensibilidade, média magnitude e média importância. 

Medida 
Esclarecimento da população e autoridades da área de estudo (Mitigadora) 

Negociação para indenização de proprietários (Compensatória) 

Programa 
Programa de Comunicação Social 

Programa de Negociação e Indenização 

 

Durante a fase de operação dos oleodutos do Projeto SPOT a área onde ocorrerá a instalação dos 

mesmos permanecerá com restrição de uso, incluindo a faixa de servidão de 20 metros. As restrições 

serão de construção de edificações e também de produção agrícola. Além das restrições dos usos já 

previstas, a evolução do uso de terras é restrita aos procedimentos da faixa de servidão. 

Assim, durante a etapa de construção este impacto foi considerado de natureza negativa e direto por 

decorrer da instalação do empreendimento, contínuo pois acontece a partir das obras de instalação 

da atividade e permanece ao longo de toda operação e local por se restringir à faixa de servidão de  

20 metros. É considerado ainda de longa duração, permanente e irreversível, uma vez que as 

restrições de uso do solo permanecerão após a instalação dos oleodutos. 

É também um impacto contínuo e cumulativo por influenciar a geração do impacto sobre o cotidiano 

da população. 

Considerando o atual uso do solo na faixa de servidão e o tamanho do mesmo, este impacto foi avaliado 

como de baixa magnitude. Apesar de ser um fator com relevância para a dinâmica da região, a 

sensibilidade é considerada como média, pois apesar de durante a operação não acontecer novas 

alterações no uso do solo, este ainda será impactado pelo empreendimento. Além disso, considerando 

o conjunto de fatores que serão afetados e a dependência de parte da população nas atividades 

produtivas realizadas nestas áreas, o impacto é classificado como de pequena importância. 
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Síntese da Classificação 
Negativa, direto, local, longa duração, permanente, irreversível, contínuo, 
cumulativo, baixa magnitude, média sensibilidade e pequena importância. 

Medida Esclarecimento da população e autoridades da área de estudo (Mitigadora) 

Programa Programa de Comunicação Social – PCS 

Impacto 3: Geração de empregos. 

Aspecto Mobilização de mão de obra 

Fator Ambiental Nível de emprego 

 

De acordo com o histograma apresentado no capítulo 4, referente à Caracterização do 

empreendimento, a alocação de mão de obra poderá variar de 80 a 1.160 trabalhadores ao longo dos 

dois anos de obras na fase de instalação, sendo que entre os meses 4 e 20 o número de trabalhadores 

terá uma variação prevista de 1.010 a 1.160 trabalhadores. 

Para a fase de operação, devido à tipologia do empreendimento, apenas está prevista a contratação 

estimada de 8 (oito) trabalhadores especializados. Por isso, a geração de empregos não foi um impacto 

considerado para essa fase. Ainda vale acrescentar que esse impacto não foi previsto na fase de 

planejamento. 

Em relação à fase de instalação, para fins de análise dos empregos a serem gerados, utilizou-se o 

quantitativo de 1.160 trabalhadores na alocação no pico das obras. É prevista a mobilização de diversas 

funções, tais como operadores de máquinas, soldadores, ajudantes gerais, revestidores, técnicos de 

segurança, engenheiros, motoristas, carpinteiros, encarregados, pedreiros, médico, enfermeiro, dentre 

outras funções técnicas e administrativas. 

Para os empregos de nível de especificidade baixa entende-se que há trabalhadores disponíveis na 

região da AEL em função das demandas por capacitação devido a outros empreendimentos na área 

como, por exemplo, para trabalho em construções. Devido às características do empreendimento em 

licenciamento, prevê-se que a mão de obra especializada fará parte da equipe da empresa construtora 

a ser contratada, não havendo contratação local. 

De acordo com metodologia empregada pelo BNDES1 sobre geração de empregos, a geração de um 

emprego direto no setor da construção civil (o setor mais alinhado a este empreendimento) poderá 

implicar na geração de 0,5 empregos indiretos e 1,5 empregos efeito-renda. Os empregos considerados 

indiretos são aqueles necessários para a expansão do setor, ou seja, aqueles gerados na cadeia 

produtiva do mesmo. Os empregos considerados de efeito-renda são aqueles gerados para suprir a 

nova demanda de consumo, influenciada pelo incremento de renda oriunda do aumento do número de 

empregos. 

Com base no apresentado, está prevista a geração de empregos, sendo estes distribuídos pelos 

territórios dos municípios da Área de Influência, do estado do Rio de Janeiro e em parte do território 

nacional, uma vez que a cadeia produtiva que suporta a construção civil está distribuída desta forma. 

Alguns empregos indiretos, como no setor de alimentação, hospedagem e serviços gerais, poderão ser 

gerados localmente. Em relação aos empregos de efeito-renda, é estimada a geração de até  

1.740 vagas. 

Ao considerar o montante dos empregos diretos e de efeito-renda previsto para ser gerado, tem-se um 

quantitativo de até 2.320 empregos criados no pico de obras. Acredita-se, no entanto, que parte do 

contingente de trabalhadores alocados diretamente já esteja ocupando as funções requeridas nas 

empresas que serão contratadas para a execução dos serviços previstos, contribuindo para a 

 
1 BNDES. Área de Assuntos Fiscais e de Emprego. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/informesf/inf_31.pdf>. 
Acesso em dezembro de 2019.  
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manutenção dos empregos existentes; e devido, à presença do Complexo Industrial e Portuário do Açu 

(CLIPA) na região, muitos trabalhadores já atuam junto a outros empreendimentos, o que ocasiona 

uma redução na contratação direta de novos funcionários. 

Este impacto é avaliado como positivo pelo aumento de empregos formais. É direto em relação aos 

empregos diretos, indiretos e de efeito-renda a serem gerados. 

O impacto é extrarregional devido às contratações de moradores de outros municípios além de São 

João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã. É considerado de temporalidade imediata, pois 

os efeitos sobre o nível de emprego permanecerão durante o tempo de contratação, isto é, por menos 

que cinco anos; sendo assim também considerado temporário. No que tange aos empregos diretos, o 

impacto é considerado reversível, uma vez que ao completar a instalação, o nível de emprego direto 

retornará às condições antecedentes à instalação do empreendimento. Em relação aos empregos 

indiretos e efeito-renda, o impacto é considerado irreversível, uma vez que podem perdurar durante 

mais tempo, de acordo com a dinamização da economia e do setor. 

É um impacto cumulativo, pois acrescido ao impacto “Incremento das atividades e serviços” gera o 

impacto “Aumento da receita tributária com incremento da economia local, estadual e/ou nacional”. Em 

relação à sua frequência, é considerado contínuo pelo fato de as contratações ocorrerem ao longo da 

fase de instalação. 

A magnitude é baixa pelo quantitativo de pessoas a serem contratadas se comparados ao número de 

trabalhadores e empresas na região. A sensibilidade do nível de emprego é considerada alta, devido 

à demanda de empregos na região e em como esse empreendimento influencia outros setores da 

sociedade. Desta forma, a importância é considerada média. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, extrarregional, imediata, temporário, reversível e irreversível, 
cumulativo, contínuo, baixa magnitude, alta sensibilidade e média importância. 

Medida 
Priorização de contratação da mão de obra na Área de Estudo Local - AEL 
(Potencializadora) 

Programa 
Programa de Mobilização e Desmobilização de mão de obra 

Programa de Comunicação Social 

Impacto 4: Pressão sobre a infraestrutura de serviços essenciais existentes 

Aspecto Mobilização de mão de obra 

Fator Ambiental Infraestrutura de serviços essenciais  

 

É importante destacar que esse impacto foi considerado apenas para a fase de Instalação quando há 

expectativa de uma maior contratação de mão de obra. Para realizar a avaliação desse impacto é 

necessário compreender o contexto dos serviços essenciais nos municípios da AER, especificamente 

os serviços de saúde, educação e segurança pública.  

As atividades de implantação dos oleodutos poderão gerar um aumento na demanda de alguns serviços 

essenciais como os de saúde e segurança nos municípios pertencentes à Área de Estudo Regional. 

Ressalta-se a possibilidade de alguns trabalhadores contratados originários de outras regiões do Norte 

Fluminense levarem seus familiares para residirem nos municípios de São João da Barra, Campos dos 

Goytacazes ou Quissamã. Entretanto, nesta fase não é possível estimar esse aumento populacional, 

pois, devido ao caráter curto de duração da obra (24 meses), uma parcela dos trabalhadores optará 

por não residir na AER. 

No que concerne aos serviços de saúde, conforme é amplamente reconhecido, a realização de obras 

com este tipo de concentração de trabalhadores aumenta a probabilidade de difusão de doenças em 

geral, além do aumento do índice de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) (Goodland, 2005). 
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Fatores como estes podem gerar sobrecarga na estrutura de saúde pública nos municípios que abrigam 

estes trabalhadores.  

Considerando os serviços de saúde, a rede de saúde de São João da Barra apresenta  

50 estabelecimentos, dentre elas 33 de administração pública municipal, 11 entidades empresariais, 

duas entidades sem fins lucrativos e quatro consultórios isolados; em Campos dos Goytacazes, há 

1.059 estabelecimentos, sendo quatro de administração pública estadual ou federal, 154 de 

administração pública municipal, uma empresa pública ou da sociedade economia mista, 300 entidades 

empresariais, 23 entidades sem fins lucrativos e 577 consultórios isolados; e por fim, Quissamã conta 

com 21 unidades de administração pública municipal, uma entidade empresarial e um consultório 

isolado. 

A pressão sobre os serviços essenciais de saúde poderá ocorrer a partir da mobilização dos 

trabalhadores durante o período de implantação do Projeto SPOT. Conforme apresentado no impacto 

“Geração de emprego”, é prevista a contratação de 80 a 1.106 trabalhadores ao longo dos 24 meses 

de obras, sendo que entre os meses 4 e 20, isto é, no pico das obras, o número de trabalhadores terá 

uma variação prevista de 1.010 a 1.160 trabalhadores. 

Destaca-se que os trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento e seus familiares 

deverão ter acesso ao serviço particular de saúde, ou seja, não deverão fazer uso do sistema de saúde 

pública em situação normal de atendimento médico, sendo o sistema de saúde particular de Campos 

dos Goytacazes capaz de atender às demandas do novo contingente populacional. No entanto, vale 

destacar que em situação de emergência, os trabalhadores e seus familiares podem precisar dos 

serviços de atendimento público de saúde. 

 É importante ressaltar que os participantes das oficinas participativas realizadas pela Açu Petróleo 

durante novembro de 2019 afirmaram que estavam satisfeitos com os serviços de saúde prestados 

pelos municípios. Apesar disso, a pressão sobre os serviços de saúde devido ao empreendimento 

poderá ocorrer nesse município. 

Em relação à segurança pública, na AID, apenas os participantes das oficinas de Campos dos 

Goytacazes informaram que o número de efetivos de policiais na região não é suficiente para atender 

os moradores locais. Também destacaram o aumento da violência relacionada ao tráfico de drogas na 

região. Vale destacar que há um destacamento da Policia Militar, assim como em Sabonete, São João 

da Barra; e Barra do Furado, em Quissamã, 

Em relação aos serviços de educação, o município de Campos dos Goytacazes possui o maior número 

total de instituições de ensino dentre os três municípios da Área de Influência (577 unidades). Em 

seguida, vem São João da Barra com 59 instituições escolares e por último, Quissamã com  

29 instituições escolares. Vale destacar que dos três municípios da Área de Influência, apenas Campos 

dos Goytacazes possui ensino superior. 

Em relação ao sistema educacional, Campos dos Goytacazes também se destaca por apresentar maior 

oferta de instituições de ensino da educação básica e universidade pública, sendo um polo universitário 

na região Norte Fluminense. Destaca-se também a existência de instituições profissionalizantes e de 

capacitação (como Sistema S) que poderão atender à demanda por mão de obra capacitada para este 

empreendimento. Uma vez que se estima que apenas uma parcela dos trabalhadores levará seus 

familiares para se instalar na região do Projeto SPOT, não está previsto que a infraestrutura de 

educação sofra pressão com a instalação do empreendimento. 

A partir desta análise, conclui-se que não foi identificado grande interferência do empreendimento sobre 

a infraestrutura de saúde e educação da ÁER, considerando que prioritariamente os trabalhadores 

contratados para atuarem no Projeto SPOT de fora da AEL e seus familiares usarão serviços 

particulares de saúde assim como de educação, além de nem todos se mudarem para a região com a 

família. 
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O impacto é então considerado negativo e direto em relação à pressão sobre a infraestrutura de 

serviços essenciais existentes devido à mobilização de mão de obra. O impacto é considerado de 

médio prazo, uma vez que a demanda pelos serviços essenciais cessa com o fim do empreendimento. 

É regional por ser um impacto que pode causar reflexos nos municípios da AII. Por ocorrer apenas 

durante o período de instalação do Projeto SPOT, o impacto é considerado de duração temporária. 

Considerando que com o fim da instalação do empreendimento não haverá mais necessidade de uso 

desses serviços essenciais por parte dos trabalhadores contatados para atuarem no Projeto SPOT e 

seus familiares, o impacto é considerado reversível. Vale relembrar que como na fase de operação a 

expectativa de contratação de mão de obra é pequena, apenas oito trabalhadores, esse impacto não 

foi considerado para essa fase assim como para a fase de planejamento. 

Uma vez que as consequências deste impacto são refletidas no fator População, o qual também sofre 

efeitos de outros impactos, é avaliado como cumulativo. É considerado contínuo por perdurar durante 

toda a fase de instalação e para o futuro se os trabalhadores optarem por permanecer na região. 

Considerando o pequeno acréscimo populacional na AII devido à contratação de mão de obra este 

impacto é considerado como de baixa magnitude. Considerando a qualidade e quantidades dos 

serviços a serem pressionados, conforme apresentado no diagnóstico do meio socioeoconômico, a 

sensibilidade do fator ambiental é considerada alta por ser de interesse coletivo e de alta importância 

para a população local. Desta forma, é considerado de média importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, médio prazo, temporário, reversível, cumulativo, 
contínuo, baixa magnitude, alta sensibilidade e média importância. 

Medida 

Priorização de contratação de mão de obra local (Mitigadora) 

Atendimento à saúde da mão de obra (Mitigadora) 

Sensibilização e Capacitação Ambiental dos Trabalhadores 

Programa 

Programa de Gerenciamento de Obra 

Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Impacto 5: Incremento das atividades de comércio e serviços. 

Aspecto 
Mobilização de mão de obra  

Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços 

Fator Ambiental Economia local, estadual e/ou nacional 

 

A avaliação do impacto de um empreendimento sobre as atividades de comércio e serviços na Área de 

Estudo Local (AEL) se relaciona ao quantitativo de trabalhadores envolvidos, ao tempo previsto para 

sua implantação e à aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços para implantação 

do mesmo. Estes aspectos devem ser analisados juntamente com o dinamismo socioeconômico local. 

Por isso, esse impacto foi considerado apenas para a fase de instalação quando está prevista uma 

maior contratação de mão de obra. 

Conforme indicado no Impacto n0 3 Geração de empregos, o fluxo monetário na AEL do 

empreendimento será intensificado em função da geração de empregos diretos, indiretos e empregos 

de efeito-renda. Com base no Diagnóstico Socioeconômico deste estudo, a prestação de serviços 

apresentava os seguintes percentuais de participação no valor adicionado bruto do PIB municipal para 

o ano de 2016 (São João da Barra 51,5%, Campos dos Goytacazes 45,3% e Quissamã 32,9%). Vale 

destacar que a participação do setor de serviços pode ser ampliada com a contratação de serviços e a 

aquisição de materiais e equipamentos necessários para a instalação dos oleodutos. Admite-se que os 

serviços e a aquisição de produtos que são relacionados indiretamente ao empreendimento passarão 

também por incrementos em função da demanda por produtos de uso pessoal e alimentícios. Esse 

incremento ocorrerá especialmente nas localidades próximas às áreas que sofrerão interferência pela 
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instalação dos oleodutos com a ampliação do comércio presente. Sendo assim, com a instalação dos 

oleodutos as atividades econômicas do setor de comércio e serviços da AEL, principalmente nas áreas 

próximas à faixa de servidão e dos canteiros de obra podem vir a apresentar maior potencial de 

incremento, pois este setor atenderá as demandas colocadas pela frente de obras em atividades de 

menor especialização. 

Este impacto é avaliado como positivo, devido ao incremento das atividades de comércio e serviços, 

movimentando a economia do setor, principalmente na AEL. É considerado direto em relação aos 

serviços e à comercialização de produtos a serem efetivados pela gestão das obras de instalação dos 

oleodutos, como a contratação de mão de obra e a aquisição de produtos. . É considerado imediato 

pelo fato de que seus efeitos são gerados junto com o aspecto de aquisição de materiais e serviços. 

O impacto é extrarregional devido à contratação de trabalhadores do comércio e à aquisição de 

produtos e serviços de outros municípios fora da AER, impactando positivamente a cadeia produtiva. 

Ao final da instalação as atividades de comércio e serviços podem diminuir em função da demanda, o 

impacto é temporário e reversível. 

Este é um impacto cumulativo, por ocorrer e acumular sobre a economia local, regional e nacional, 

incrementando a receita tributária. É considerado contínuo pelo fato de que ao longo da fase de 

instalação ocorre o incremento das atividades de comércio e serviços. 

A abrangência espacial em conjunto com a reversibilidade do impacto justifica a classificação da 

magnitude como baixa. A sensibilidade é considerada média, por ser um fator sujeito à interferência 

junto a cadeia produtiva local. Desta forma, a importância é considerada pequena. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, extrarregional, imediato, temporário, reversível, cumulativo, 
contínuo, baixa magnitude, média sensibilidade e pequena importância. 

Medida Identificar e cadastrar possíveis fornecedores locais 

Programa 
Programa de Fomento da Aquisição de Insumos e Contratação de Fornecedores 
da Área de Influência 

Impacto 6: Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

Aspecto 
Mobilização de mão de obra 

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

Fator Ambiental Infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

 

Na fase de instalação serão gerados resíduos em função da implantação do empreendimento nos 

municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã. Os resíduos gerados pelo 

empreendimento são classificados como: perigosos, não perigosos e  efluentes líquidos. Todos com 

capacidade de gerar impacto na infraestrutura de disposição final. 

Faz-se relevante informar que, conforme descrito no capítulo Descrição do Empreendimento, todos os 

efluentes líquidos que forem gerados durante a fase de instalação do Projeto SPOT serão devidamente 

tratados, conforme rege normatização brasileira. Portanto, não foram identificados impactos ambientais 

relevantes provenientes deste aspecto. 

O transporte e a disposição final dos resíduos serão realizados por empresas devidamente licenciadas 

pelos órgãos ambientais pertinentes, seguindo regras, exigências e especificações de acordo com o 

exigido pelas legislações ambientais. Vale destacar as rodovias estaduais, federais e as estradas 

vicinais serão utilizadas até os locais de descarte adequados e ambientalmente licenciados. Os 

resíduos serão destinados preferencialmente à reciclagem, e, quando necessário, serão enviados à 

aterros sanitários. Resíduos contaminados por óleo e/ou produtos químicos, resíduos oleosos, águas 

oleosas, resíduos não passíveis de reciclagem, resíduos infectocontagiosos, lâmpadas fluorescentes e 

pilhas serão encaminhados para destinos apropriados e específicos. O esgoto sanitário e os demais 
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líquidos contaminados gerados durantes as obras serão descartados de maneira adequada e por 

empresa especializada. 

Na Área de Estudo Local, Campos dos Goytacazes é o município que possui um Centro de Tratamento 

de Resíduos Sólidos (CTR) na localidade de Conselheiro Josino. Este CTR recebe os resíduos dos 

municípios de São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Lage do Muriaé, Miracema e 

Itaperuna. Em relação à Quissamã, o município encaminha os resíduos coletados para aterro sanitário 

no município de Macaé. Assim, entende-se que Campos dos Goytacazes possui infraestrutura 

adequada para receber os diversos tipos de resíduos gerados pelo empreendimento, já que existem 

outras indústrias no município que demandam este tipo de serviço. 

De um modo geral, os municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã 

possuem maior atendimento ao saneamento básico no meio urbano quando comparado ao meio rural. 

O município de São João da Barra apresentou os índices mais baixos de acesso ao saneamento básico 

adequado, com destaque para o uso de fossa rudimentar como tipo de esgotamento sanitário, em mais 

de 60% dos domicílios. Já para o município de Campos dos Goytacazes, este número chega a 36,5% 

enquanto para Quissamã o índice é de 14,07%. A baixa oferta de ETEs no município de São João da 

Barra e Quissamã e as dificuldades encontradas na disponibilização no abastecimento de água também 

são notáveis, enquanto em Campos dos Goytacazes, a existência e funcionamento de rede de 

abastecimento de água e de tratamento de esgoto é mais presente. 

Em relação ao esgotamento sanitário, os resultados obtidos no diagnóstico indicam que para São João 

da Barra a maioria dos domicílios (61,37%) é servida por fossa rudimentar, considerada uma das 

formas de esgotamento sanitário mais prejudiciais para a saúde da população e do meio ambiente. 

Vale destacar que a rede geral atende somente 23,5% dos domicílios no município. Em Campos dos 

Goytacazes, esta forma também é bastante representativa, onde 36,5% dos domicílios utilizam fossa 

rudimentar em comparação aos 42,54% atendidos por rede geral. Em Quissamã, os domicílios servidos 

por fossa rudimentar representam 14,07% do total, enquanto 74,13% são atendidos pela rede geral. 

Com o aumento do contingente de trabalhadores nas localidades, principalmente em São João da 

Barra, o sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água poderá sofrer pressão. 

Além das necessidades relativas à moradia, a obra prevê uso de 800.000 litros de água para consumo 

direto e 400.000 litros de água para consumo indireto, como higiene cotidiana e consumo dos 

trabalhadores. Adicionalmente, para o teste hidrostático realizado para cada fase de implantação do 

duto será necessário aproximadamente 29.834 m3 de litros de água. 

Devido à baixa quantidade de água disponível para uso atualmente, o uso deste quantitativo de água 

poderá causar prejuízos à população e, por isso, o fornecimento de água para o Projeto SPOT será 

fornecida por caminhão pipa de água potável, devidamente licenciado junto aos órgãos competentes, 

bem como água mineral para o consumo dos trabalhadores. De modo que não haverá redução no 

fornecimento de água aos consumidores da região.  

Para o Projeto SPOT não estão previstos alojamentos e, portanto, as hospedagens ocupadas pelos 

trabalhadores durante sua permanência na região deverão estar ligadas à rede pública de saneamento. 

Vale destacar que essas hospedagens estarão localizadas principalmente no meio urbano, onde a 

infraestrutura é menos precária. No entanto, mesmo no meio urbano a região possui déficit de 

infraestrutura no saneamento básico, conforme apresentado no diagnóstico do meio socioeconômico. 

O impacto ambiental caracteriza-se como negativo e direto. Por ocorrer a partir do início das atividades 

de implantação do Projeto  SPORT trata-se de um impacto imediato. 

Devido à localização das possíveis áreas de disposição final é considerado um impacto regional e 

também permanente, pois, uma vez utilizados, a capacidade e o potencial da destinação não ficam 

mais disponíveis, mesmo após a cessão do aspecto. É irreversível, uma vez que a infraestrutura de 

disposição final de resíduos de aterros impactada não voltará às condições semelhantes antes da 

ocorrência do impacto. 
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O impacto também é classificado como cumulativo por contribuir para a geração do impacto “Pressão 

sobre a infraestrutura rodoviária” e sobrepor com demandas para destinação de resíduos de demais 

empreendimentos na região. Considerando sua frequência, é classificado como  contínuo, pois 

ocorrerá durante toda a fase de implantação da atividade. 

Tendo em vista a duração da atividade e o quantitativo de resíduos gerados, a infraestrutura existente 

de armazenamento temporário e/ou tratamento e os tipos de tratamento e/ou destinação prováveis, 

este impacto foi considerado de média magnitude. Devido à estrutura relativamente adequada aos 

resíduos gerados pelo empreendimento, sua sensibilidade foi avaliada como média. Levando em 

conta estas características, trata-se de um impacto de média importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, imediato, permanente, irreversível, cumulativo, 
contínuo, média magnitude, média sensibilidade e média importância. 

Medida 
Gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Impacto 7: Interferência sobre o cotidiano da população 

Aspecto 

Mobilização de mão de obra 

Liberação da Faixa de Servidão Administrativa 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de servidão e nas áreas destinadas 
aos canteiros de obras 

Escavação de valas para lançamento de dutos 

Movimentação de veículos pesados 

Geração de emissões atmosféricas e material particulado 

Geração de ruídos 

Travessia de rodovias e estradas vicinais 

Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços 

Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora 

Manutenção da Faixa de Servidão Administrativa 

Operação do Projeto SPOT 

Fator Ambiental População 

 

Os aspectos relacionados à fase de instalação do empreendimento, tais como a mobilização de mão 

de obra, a liberação da faixa de servidão, a limpeza das áreas de intervenção, a escavação de vala 

para lançamento de dutos, a movimentação de veículos pesados, a geração de emissões atmosféricas 

e a geração de ruídos causam impactos que acabam gerando interferências no cotidiano da população. 

Como exemplo, podem ser citados a passagem dos dutos em si, com sua necessidade de interrupção 

pontual de serviços e o aumento de ruídos e de emissões (e.g., poeira), alterações que poderão causar 

incômodos para a população que vive ao redor. 

Ainda é possível durante a fase de instalação do empreendimento um aumento no risco associado à 

obra devido à abertura de valas e exposição ao dutos. 

Adicionalmente, a presença de trabalhadores, principalmente nas proximidades dos canteiros de obra, 

gera uma mudança na dinâmica social existente antes da implantação, considerando o maior fluxo de 

pessoas, equipamentos e veículos. 

A possibilidade de perda de algumas áreas produtivas devido à criação da faixa de servidão pode gerar 

mudanças na renda e na produtividade dos proprietários destes terrenos. As pressões na infraestrutura 

de saneamento básico, principalmente de abastecimento de água, também poderão gerar interferência 

para a população residente desta área. 
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O aumento de tráfego e o consequente impacto na infraestrutura rodoviária poderão causar incômodos 

e aumento de risco para a população usuária das estradas que serão utilizadas pelo empreendimento, 

principalmente nas vias vicinais, cuja conservação é mais precária e a presença de veículos pesados 

é menos intensa. 

Ao longo do trajeto do Projeto SPOT há baixa densidade populacional, sendo a maioria das 

propriedades atravessadas utilizadas para plantação ou pastagem, havendo aglomerados 

populacionais somente fora do traçado dos oleodutos. 

Conforme já apresentado, em relação aos canteiros de obra, no município de São João da Barra 

localiza-se próximo à localidade Água Preta, estando a residência mais próxima a aproximadamente  

8 km de distância. O canteiro de obras de Campos dos Goytacazes, por sua vez, está localizado 

próximo à Rodovia RJ-196, paralelo ao Canal das Flechas, distando aproximadamente 0,45 km da 

residência mais próxima, sendo a aglomeração populacional mais próxima o Retiro, que fica a  

3,45 km do canteiro. 

Durantes as oficinas participativas realizadas em novembro de 2019 alguns participantes das 

localidades que possuem maior interface com os oleodutos afirmaram ter preocupações em relação às 

alterações no cotidiano da população geradas pelo afluxo populacional oriundo da mobilização de mão 

de obra e restrições de uso na faixa de servidão. 

Deste modo, este impacto de natureza negativa é considerado indireto, por ser gerado a partir de 

demais impactos relativos à implantação do empreendimento. É também imediato pelo fato de que o 

efeito surge junto com os aspectos do empreendimento que os causou. 

É regional por ser decorrente de outros impactos de abrangência regional, sendo que será mais 

percebido pelos moradores que residem ao redor do traçado dos oleodutos, principalmente nas 

proximidades dos canteiros de obra. É considerado temporário visto que as interferências sobre o 

cotidiano da população serão sentidas somente durante a instalação dos dutos, a dinâmica social tende 

a voltar às suas condições anteriores após a implantação do empreendimento. 

É cumulativo por atuar no fator população junto a outros impactos e contínuo por ocorrer ao longo da 

etapa de implantação. A magnitude é alta, uma vez que essa interferência no cotidiano da população 

é sentida pela população, principalmente em âmbito local durante o período de dois anos da obra e os 

efeitos são entendidos como reversíveis por essa percepção cessar com o fim do empreendimento. A 

sensibilidade é média, ponderando que o fator população possui alta relevância e alta resistência às 

modificações ao mesmo tempo que apresenta alta capacidade de adaptação. Assim, a importância é 

considerada grande. 

Síntese da Classificação 
Negativa, indireto, regional, imediato, temporário, reversível, cumulativo, 
contínuo, alta magnitude, média sensibilidade e grande importância. 

Medida 

Esclarecimento da população e autoridades da área de estudo (Mitigadora) 

Ações de educação ambiental (Compensatória) 

Priorização de contratação de mão de obra local (Mitigadora) 

Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Umedecimento do Terreno (Mitigadora) 

Gerenciamento de emissões atmosféricas (Controle) 

Controle de ruídos (Controle) 

Planejamento da utilização das rodovias locais (Mitigadora) 

Programa 

Programa de Comunicação Social  

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Educação Ambiental  

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Plano de Engajamento de Partes Interessadas 
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Os aspectos relacionados à fase de operação do empreendimento, tais como a mantenção da faixa 

de servidão e a operação do Projeto SPOT causam impactos que acabam gerando interferências no 

cotidiano da população. Como exemplo, podem ser citados a limpeza das área da Faixa de Servidão 

Administrativa e a restrição de uso nessas áreas durante toda a operação. 

Deste modo, este impacto de natureza negativa é considerado direto. É também imediato pelo fato 

de que o efeito surge junto com os aspectos do empreendimento que os causou. É local por ser limitado 

à Faixa de Servidão Administrativa, sendo mais percebido pelos moradores que residem ao redor do 

traçado dos oleodutos. É considerado permanente e reversível visto que as interferências sobre o 

cotidiano da população serão sentidas durante tempo indeterminado, apesar de a dinâmica social voltar 

às suas condições anteriores após a implantação do empreendimento. 

É cumulativo por atuar no fator população junto a outros impactos e contínuo por ocorrer ao longo da 

etapa de operação. A magnitude é baixa, uma vez que essa interferência na operação será pequena 

e já fará parte do cotidiano da população. A sensibilidade é baixa, ponderando que esse impacto se 

restringe à Faixa de Servidão Administrativa já estabelecida durante a fase de instalação. Assim, a 

importância é considerada pequena. 

Síntese da Classificação 
Negativa, direto, local, imediato, permanente, reversível, cumulativo, contínuo, 
baixa magnitude, baixa sensibilidade e pequena importância. 

Medida 

Esclarecimento da população e autoridades da área de estudo (Mitigadora) 

Ações de educação ambiental (Compensatória) 

Priorização de contratação de mão de obra local (Mitigadora) 

Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Umedecimento do Terreno (Mitigadora) 

Gerenciamento de emissões atmosféricas (Controle) 

Controle de ruídos (Controle) 

Planejamento da utilização das rodovias locais (Mitigadora) 

Programa 

Programa de Comunicação Social  

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Educação Ambiental  

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Plano de Engajamento de Partes Interessadas 

Impacto 8: Aumento da receita tributária com incremento da economia local, estadual e/ou nacional. 

Aspecto Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços 

Fator Ambiental Economia local, estadual e/ou nacional 

 

As contratações de serviços e compra de insumos e equipamentos durante as obras na fase de 

instalação dos oleodutos do Projeto SPOT implicará num aumento na arrecadação tributária nos 

municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã. Além disso, a renda provida 

pela contratação de mão de obra gerará um aumento de consumo que contribuirá também para o 

aumento da arrecadação tributária. 

Vale destacar que devido à expectativa de um pequeno número de trabalhadores contratados durante 

a fase de operação, esse impacto não foi considerado nessa fase. 

As demandas do empreendimento supridas em outras regiões, incluindo a compra de insumos e 

serviços e a geração de empregos indiretos, também impactarão de forma positiva a arrecadação de 

tributos estaduais. 
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É previsto o incremento da arrecadação de impostos vinculados à circulação de mercadorias e serviços 

(ICMS) e à prestação de serviços (ISS), o que resulta em um aumento de receitas municipais, estaduais 

e federais. 

À vista disso, para os municípios da AER, o incremento da arrecadação representa a oportunidade de 

um acréscimo na autonomia financeira para as prefeituras. Entre os anos de 2014 e 2016 houve 

redução no recebimento de royalties dos municípios, havendo redução no PIB destes municípios. 

A receita tributária, que irá sofrer efeito direto com a instalação do empreendimento, representou em 

2017, 16,8% da receita do município de São João da Barra, 13,6% em Campos dos Goytacazes e  

4% no município de Quissamã. Considerando a composição desta receita, a arrecadação de ISS 

poderá contribuir positivamente com a instalação do empreendimento. A arrecadação de ISS 

representou, no ano de 2017, 81% do total para o município de São João da Barra, 34,1% em Campos 

dos Goytacazes e 22,8% em Quissamã. 

Os Quadros 8.6 e 8.7 apresentam a composição das receitas correntes das administrações públicas e 

as receitas tributárias. 

Quadro 8.6: Composição (em %) das receitas correntes das administrações públicas nos 
municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã - 2017. 

TIPO DE RECEITA 
SÃO JOÃO DA 

BARRA 
CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

QUISSAMÃ 

Royalties 37,6 29,9 33,4 

Receita Tributária 16,8 13,6 4,0 

Receita Patrimonial 1,0 6,2 0,8 

Receita de Contribuição 4,6 3,6 0,4 

Receita de Serviços 0,0 1,4 0,0 

Outras Receitas Correntes 1,5 1,5 1,0 

Transferências Correntes da União 7,1 12,2 13,0 

Transferências Correntes do Estado 31,5 31,5 47,3 

Receita total bruta 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em 2018. 

Quadro 8.7: Composição das receitas tributárias nos municípios de São João da Barra, Campos 
dos Goytacazes e Quissamã - 2017 (valores em mil reais). 

RECEITA TRIBUTÁRIA 
SÃO JOÃO DA BARRA 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

QUISSAMÃ 

Valor % Valor % Valor % 

Imposto predial e 
Territorial Urbano - IPTU 

1.501 2.8 45.725 20.9 929 12.7 

Imposto de Renda 6.465 12.1 69.509 31.8 4.533 62.0 

Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis - ITBI 

900 1.7 13.047 6.0 117 1.6 

Imposto Sobre Serviços - 
ISS 

43.148 81.0 74.509 34.1 1.669 22.8 

Taxas 1.246 2.3 15.632 7.2 67 0.9 

Controle de Melhoria - 0.0 - 0.0 - 0.0 

TOTAL 53.260 100 218.422 100 7.315 100 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em 2018. 
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Destaca-se que nesta fase do projeto não é possível indicar quais serviços ou insumos serão 

contratados e/ou adquiridos de forma efetiva, já que a identificação dos fornecedores e as negociações 

comerciais estão em fases preliminares. Também não é possível ter uma definição de abrangência da 

contribuição para a arrecadação já que estes tributos são elementos que tornam a economia dinâmica, 

por meio da distribuição de recursos para investimentos públicos e na contribuição do desenvolvimento 

de diversos municípios e estados. Mesmo que não seja possível especificar quais os municípios que 

seriam diretamente afetados por estas estimativas, deve-se considerar que, em um cenário de recessão 

e baixa arrecadação municipal, o acréscimo de arrecadação será benéfico aos municípios da AER. 

Deste modo, o aumento desta arrecadação, principalmente em Campos dos Goytacazes, município 

onde há mais estrutura para o atendimento das demandas do empreendimento e que receberá maior 

parte da extensão dos oleodutos (29 km), configura-se em um impacto positivo para a economia. 

Além de positivo, este impacto é direto, considerando a contratação de serviços e compra de insumos, 

e indireto, considerando a contratação de pessoal e consequente aumento de consumo na região. 

Apesar de atingir efetivamente os municípios da AER, este é um impacto extrarregional, pois há uma 

contribuição em relação a arrecadação de ICMS (imposto estadual) e com o ISS dos municípios onde 

serão contratados serviços e insumos inclusive também fora da Área de Estudo Regional. É um impacto 

de médio prazo, já que os efeitos junto a economia não acontecem de forma imediata, é temporário, 

pois a dinamização econômica e os tributos arrecadados são alcançados na fase de instalação. Além 

disso, o impacto é considerado reversível, não haverá consequências do aumento da receita tributária 

ao longo do tempo, isso ocorrerá no período de instalação do empreendimento. 

Este impacto contínuo caracteriza-se, ainda, como cumulativo sobre o fator economia local, estadual 

e/ou nacional junto com o impacto “Incremento das atividades de comércio e serviços”, uma vez que 

se considera como um conjunto de empreendimentos na região. 

Esses tributos arrecadados asseguram que parte do montante dos investimentos sejam aplicados junto 

a sociedade, assim este impacto é avaliado como de baixa magnitude. Este impacto é relevante em 

relação aos impostos gerados e trata-se de um impacto de alta sensibilidade, pois a região possui 

alto grau de dependência de repasses de recursos estaduais, que no momento está inserido em um 

contexto de crise e dificuldades econômicas. Finalmente, este impacto é, portanto, considerado de 

média importância. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto e indireto, extrarregional, médio prazo, temporário, reversível, 
cumulativo, contínuo, baixa magnitude, alta sensibilidade e média importância. 

Medida Identificar e cadastrar possíveis fornecedores locais (Potencializadora) 

Programa 
Programa de Fomento da Aquisição de Insumos e Contratação de Fornecedores 
da Área de Influência 

Impacto 9: Pressão sobre a infraestrutura rodoviária 

Aspecto 

Movimentação de veículos pesados 

Geração de emissões atmosféricas e material particulado 

Geração de ruídos 

Travessia de rodovias e estradas vicinais 

Fator Ambiental Infraestrutura rodoviária 

 

Na fase de instalação do empreendimento está prevista a ocorrência de interferências rodoviárias nos 

municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã, principalmente nas áreas de 

acesso às localidades da AEL. Analisando os trajetos dos veículos e equipamentos a serem utilizados 

na instalação, os locais de aquisição de insumos e equipamentos e a destinação final de resíduos do 

empreendimento, é possível que ocorra aumento da circulação de veículos utilizados para transportar 
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estes materiais. Há ainda, o transporte de trabalhadores entre suas moradias e/ou hospedagem e o 

local de trabalho, ao longo do trajeto dos oleodutos. 

O transporte de materiais, principalmente dos tubos e maquinários pesados, será realizado de acordo 

com as disposições das autoridades responsáveis pelo trânsito na região atravessada. 

Serão atendidos os requisitos legais de sinalização de trânsito federal, estadual e municipal. Nos 

cruzamentos das ruas, rodovias, vias de acesso e estradas de ferro, serão instalados equipamentos 

para sinalização, inclusive noturna, para atender à segurança do tráfego e cumprir as exigências das 

autoridades responsáveis pela administração das vias. Assim como sistemas de “Pare e Siga” com 

rádio comunicador sempre que necessário. 

As vias de acesso às localidades da Área de Estudo Local (AEL) são: RJ-240, RJ-216, RJ-196, Estrada 

de acesso ao Porto e Via Municipal SB-052. Há ainda as estradas vicinais com menor expressividade 

em relação ao tráfego de veículos pesados. 

Os canteiros de obras, considerando também o pátio de dutos, estão localizados em: um no município 

de São João da Barra, próximo ao Complexo Industrial e Portuário do Açu (CLIPA); e outro próximo à 

Rodovia RJ-196, paralelo ao Canal das Flechas. As rodovias são asfaltadas, mas as estradas vicinais 

não possuem asfaltamento.  

A RJ-240, que dá acesso ao canteiro próximo ao Complexo Industrial e Portuário do Açu (CLIPA), 

possui acostamento e sinalização, mas não possui iluminação. Esta rodovia dá acesso ao ponto de 

início dos dutos. O segundo canteiro, paralelo ao Canal das Flechas, tem acesso pela rodovia RJ-196, 

que apresenta asfalto deficiente, visto que não possui acostamento e iluminação. 

Durante as atividades de campo foi verificado que as vias principais de acesso às localidades da AEL 

nos municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã são pavimentadas, mas 

a sinalização é deficiente. De modo geral, as rodovias apresentam condições consideradas razoáveis 

de conservação. Em contrapartida, as estradas vicinais, de modo geral, se apresentam sem 

pavimentação, sinalização ou iluminação, podendo gerar risco para os moradores e usuários destas 

vias. 

Com o aumento na circulação de veículos pesados resultante da instalação do empreendimento e da 

possível pressão junto à estrutura viária da AEL pode ocorrer uma aceleração do processo de 

deterioração das rodovias, agravando a situação das estradas vicinais e aumentando a necessidade 

de manutenção. 

No que diz respeito às vias localizadas próximas ao local de instalação dos canteiros de obras e pátio 

de dutos do empreendimento na RJ-240 e RJ-196, esses desgastes podem ocorrer de forma mais 

acelerada devido a concentração de veículos pesados para transporte de materiais. Vale destacar que 

estas rodovias estão, de modo geral, em um estado de conservação considerado bom, no entanto com 

o aumento previsto da circulação de veículos pesados essa condição será alterada, tal qual ocorrerá o 

aumento relacionado ao incômodo para a população local que faz uso e/ou vive próximo das vias. 

O impacto ambiental resultante pode ser considerado negativo e direto, com relação à pressão junto 

ao tráfego; indireto, em relação à pressão sobre a infraestrutura e estado de conservação das vias a 

serem utilizadas. 

Em relação à abrangência do impacto, o mesmo é classificado como regional, por causar interferência 

nos municípios da AER. Este impacto é avaliado ainda como de duração imediata, temporário e 

reversível, no que diz respeito à pressão sobre o tráfego, mas pode ser considerado permanente e 

irreversível, em relação à pressão junto a infraestrutura viária, caso haja algum tipo de deterioração. 

Somente após a introdução de uma ação corretiva será possível retornar às condições originais. 

O impacto é contínuo e cumulativo pois interage com os demais impactos durante esta fase, gerando 

o impacto “Interferência sobre o cotidiano da população”. Esta cumulatividade pode ser observada nas 

rodovias que dão acesso ao empreendimento e suas estruturas de apoio durante a fase de instalação, 
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como: RJ-240, RJ-216, RJ-196, estrada de acesso ao Porto, Via Municipal SB-052 e as estradas 

vicinais. 

Mesmo que ocorra a intensificação do tráfego local (AEL), da pressão sobre a infraestrutura viária, 

devido à instalação dos oleodutos do Projeto SPOT e considerando os cuidados adotados pelo 

empreendedor para evitar maiores transtornos, este impacto é considerado como de média 

magnitude. Tendo em vista às condições medianas das principais rodovias e as condições precárias 

das vias vicinais de acesso, este impacto foi considerado de média sensibilidade. Refletindo sobre os 

atributos anteriores, sua importância foi avaliada como média importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto e indireto, regional, imediato, temporário e permanente, 
reversível e irreversível, cumulativo, contínuo, média magnitude, média 
sensibilidade e média importância. 

Medida 

Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Controle de ruídos (Controle) 

Planejamento da utilização das rodovias locais (Mitigadora) 

Programa 

Programa de Comunicação Social – PCS 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Impacto 10: Interferência sobre os Bens Culturais Acautelados 

Aspecto 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de servidão e nas áreas destinadas 
aos canteiros de obras 

Escavação de valas para lançamento de dutos 

Fator Ambiental Bens Culturais Acautelados 

 

O impacto sobre os bens culturais acautelados provocado durante a fase de instalação dos oleodutos 

consiste frequentemente em um fenômeno localizado, restrito à área de intervenção do 

empreendimento, a qual para este estudo definiu-se como a faixa de servidão e demais estruturas do 

empreendimento, como os canteiros de obras. 

Considerando a necessidade de preservação dos bens culturais acautelados (tombados, 

arqueológicos, registrados e valorados), as atividades de implantação do Projeto SPOT deverão ser 

descritas e acompanhadas pelo Projeto  de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, a serem 

realizadas previamente ao início da limpeza das áreas de intervenção e de escavação das valas para 

implantação dos dutos, atendendo ao Termo de Referência no 022/2019 emitido pelo IPHAN-RJ; e pelo 

Projeto  de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados e Registrados. Todo processo levará 

em consideração os aspectos legais da Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015. 

Cabe ressaltar o registro de três sítios arqueológicos nas proximidades da faixa de servidão dos dutos, 

a saber: Sítio Rui Saldanha (a 0,27 km da faixa de servidão), Sítio São João da Barra I (a 0,23 km da 

faixa de servidão) e o Sítio de São Miguel do Furado (a 0,26 km da faixa de servidão). Entretanto, 

durante o levantamento de campo realizado para o Diagnóstico do Meio Socioeconômico deste EIA 

não foi detectado qualquer vestígio superficial que apontasse para a existência de sítio na faixa de 

servidão e nas demais estruturas de atendimento ao empreendimento. 

Na análise preliminar realizada durante o diagnóstico ambiental não foram identificados bens valorados 

ou registrados na AEL. Os bens arqueológicos e tombados identificados não se encontram na faixa de 

servidão e nas áreas a serem ocupadas pelas demais estruturas do empreendimento. No entanto, foi 

identificado o Mosteiro de São Bento que dista 0,86 km da faixa de servidão dos dutos previstos para 

o Projeto SPOT e está em fase de instrução de Tombamento. Vale destacar que os Projetos de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico e de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais 
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Tombados e Registrados deverão trazer uma análise mais detalhada da área, corroborando ou não 

com este levantamento preliminar. 

Nesse sentido, a análise das informações levantadas sinaliza a riqueza da região em termos de 

ocorrência de bens acautelados, inclusive com a possibilidade de se encontrar novas ocorrências e 

sítios arqueológicos na área de implantação do empreendimento. 

Especificamente no que tange aos bens arqueológicos, destaca-se que somente deverá ocorrer algum 

impacto se na faixa de servidão for identificado material que configure a presença de sítios. Como 

mencionado anteriormente, uma avaliação mais precisa da presença destes bens será realizada 

durante a execução do Projeto  de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, que tem uma 

sistemática específica voltada para a localização e identificação de sítios arqueológicos in situ. 

Caso realmente existam bens acautelados nas áreas intervencionadas, este impacto ambiental será 

caracterizado como negativo e direto, pois os aspectos incidem diretamente de forma negativa, 

resultando em danos ou perda, sobre o fator ambiental (Bens Culturais Acautelados). 

Este é um impacto local, tendo em vista que os seus efeitos ocorrerão somente nas áreas 

intervencionadas pela implantação do Projeto SPOT; permanente e de longa duração, tendo em vista 

que os efeitos sobre o fator ambiental têm duração superior a 30 anos; e irreversível, já que o fator 

ambiental não voltará à situação inicial. 

O impacto é classificado como cumulativo, considerando os demais empreendimentos na região, já 

que os impactos sobre os bens culturais acautelados dos municípios e nacionais se acumulam. É 

intermitente, por poder ocorrer em qualquer momento da fase de implantação. Pode alcançar média 

a alta magnitude, dependendo do grau de conservação dos bens acautelados eventualmente 

identificados. Possui alta sensibilidade, considerando a riqueza cultural dos municípios estudados 

(São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã) e por apresentar bens já identificados nas 

proximidades do empreendimento. Desta forma, possui grande importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, local, longa duração, permanente, irreversível, cumulativo, 
intermitente, média a alta magnitude, alta sensibilidade e grande importância. 

Medida 
Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (Mitigadora) 

Proteção aos Bens Culturais Acautelados (Mitigadora e compensatória) 

Programa 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 

Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados e Registrados 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Impacto 11: Interferências sobre a infraestrutura hidráulica, energética e viária (rodovias e ferrovias) 

existente. 

Aspecto 

Limpeza e supressão de vegetação na faixa de servidão e nas áreas destinadas 
aos canteiros de obras 

Escavação de valas para lançamento de dutos 

Travessia de rodovias e estradas vicinais 

Fator Ambiental Infraestrutura hidráulica, energética e viária 

 

Este impacto foi considerado apenas para a fase de instalação. Neste impacto são tratadas as 

interferências entre a infraestrutura hidráulica, energética e viária (rodovias e ferrovias) existentes na 

AEL e o traçado do Projeto SPOT. Inicialmente, segundo o Estudo Preliminar Fundiário e de 

Intervenções Físicas (AÇU PETRÓLEO/CONTROL AMBIENTAL, 2019), foram identificados  

33 cruzamentos com 19 estradas secundárias, sete estradas asfaltadas e quatro com rodovias  

(RJ-240 e RJ-196). Além disso, foram identificadas 13 travessias por cursos d’água, entre rios, valas, 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

53 

córregos, lagos, canais e brejos. Destaca-se que o cruzamento com rodovias, ferrovias e cursos d’água 

poderá ser feito empregando diversos métodos construtivos visando sempre a minimizar o impacto 

sobre o uso das rodovias pela população e atividades econômicas. As condições necessárias para o 

cruzamento terão que ser estabelecidas em parceria com as concessionárias e os órgãos públicos 

regionais responsáveis pelas rodovias, estradas, ferrovias e cursos d’água. A existência de emissários, 

fibra ótica, entre outros, terá que ser levantada para garantir a passagem segura do oleoduto. 

No caso de cruzamento com infraestrutura hidráulica também será feita a interação com a 

concessionária para solicitar o desligamento da rede de abastecimento ou realizar o devido desvio de 

fluxo de rede de coleta de águas pluviais e esgoto, caso necessário. As condições para o cruzamento 

deverão ser estabelecidas em parceria com os órgãos ou concessionárias responsáveis pela 

infraestrutura hidráulica dos municípios/região. 

Neste contexto, este impacto foi considerado negativo; de incidência direta por acontecer devido às 

obras de implantação do empreendimento; imediato, por acontecer no momento da implantação do 

empreendimento; local por se dar na região onde ocorrerá a implantação da faixa dos dutos; e 

temporário e reversível, uma vez que terminadas as obras as condições originais são restabelecidas. 

Dadas as informações acerca dos cruzamentos que serão efetuados para a implantação do Projeto 

SPOT, trata-se de um impacto contínuo e cumulativo sobre o fator de infraestrutura viária. 

Embora ocorram interferências em importantes infraestruturas urbanas, considerando os cuidados 

adotados pelo empreendedor e que este impacto ocorrerá em locais e momentos pontuais, sua 

magnitude foi avaliada como média. Considerando a relevância do fator ambiental afetado e a duração 

da interferência trata-se de um impacto de média sensibilidade. As ponderações destes atributos 

levaram, portanto, a classificá-lo como de média importância. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direta, local, imediato, temporário, reversível, cumulativo, contínuo,  
média magnitude, média sensibilidade e média importância. 

Medida 

Planejamento da utilização das rodovias locais (Mitigadora) 

Comunicação com as Empresas e Órgãos Responsáveis pelos Serviços de 
Infraestrutura Energética e Viária existente na Área de Influência (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Comunicação Social  

Impacto 12: Percepção de risco pela população residente em áreas próximas ao Projeto SPOT. 

Aspecto 
Divulgação do projeto 

Operação do Projeto SPOT 

Fator Ambiental População 

 

Uma vez que a função do oleoduto é de transporte de petróleo e que este recurso é reconhecido como 

algo que pode gerar riscos e problemas associados à saúde ou à segurança, durante a fase de 

operação dos oleodutos poderá haver na população uma percepção e receio quanto aos possíveis 

riscos associados ao empreendimenro, podendo ser ainda maior nas áreas de válvula e lançador de 

PIG, onde o oleoduto será exposto e visto pela população. 

O impacto é considerado negativo e direto, já que a percepção do risco é proveniente diretamente da 

implantação e operação do oleoduto. Este impacto é também regional, sendo sentido mais fortemente 

pelos moradores próximos ao traçado dos oleodutos, porém com possibilidade de afetar os 

representantes dos três municípios da AER também. 

Este impacto é de longa temporalidade, uma vez que é relacionado à vida útil do empreendimento 

(de mínimo de 20 anos). Como o receio quanto aos possíveis riscos tende a cessar após a finalização 

do empreendimento, esse impacto é considerado reversível e temporário. O impacto é considerado 
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cumulativo por incidir sobre o fator população, que recebe o efeito de outros impactos. Esta 

classificação também leva em conta a presença de demais empreendimentos na região cuja divulgação 

também gera expectativas cumulativas na população. Ainda, ocorre de forma contínua ao longo da 

etapa em questão (operação). 

A magnitude deste impacto é considerada baixa, mesmo que seja irreversível e de duração 

permanente, pois esse impacto tem baixo grau de alteração no fator população, principalmente pelo 

fato da maior parte da extensão do oleoduto estar enterrado ou submerso, fora do campo de visão das 

pessoas; a abrangência é mais restrita e pode diminuir ao longo do tempo enquanto a convivência com 

o oleoduto se normaliza. Ressalta-se que a sensação de risco deverá ser maior para os moradores que 

residem próximo às áreas de válvula e lançador de PIG, onde o duto ficará exposto. A sensibilidade 

do fator foi avaliada como média uma vez que possui alta relevância e alta resistência às modificações, 

apesar da alta capacidade de adaptação. A importância deste impacto é considerada média. 

Síntese da Classificação 
Negativo, direto, regional, longa duração, temporário, reversível, cumulativo, 
contínua, baixa magnitude, média sensibilidade e média importância. 

Medida Esclarecimento da população e autoridades da Área de Influência (Mitigadora) 

Programa 
Programa de Comunicação Social - PCS 

Plano de Engajamento de Partes Interessadas 

Impacto 13: Incremento de ICMS devido ao transporte de petróleo 

Aspecto Operação do Projeto SPOT 

Fator Ambiental Economia local, estadual e/ou nacional 

 

Baseado na Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 2.657/96 o imposto de ICMS incide sobre as “prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, 

mercadorias ou valores” e, visto que o transporte de petróleo está enquadrado nesta categoria, haverá 

aumento da receita tributária estadual do ICMS referente ao transporte do petróleo realizado pelos  

oleodutos do Projeto SPOT. 

Como ele está associado ao transporte de petróleo, ele foi considerado apenas na fase de operação. 

Ele é considerado positivo, direto e de média duração, pois o aumento da receita tributária será 

percebido somente após o início da operação. É extrarregional, por ser um imposto estadual que 

implica em resultados na economia do estado e de outros municípios. 

O impacto é classificado como permanente, pois os tributos arrecadados atestam que parte do 

montante dos investimentos sejam aplicados junto a sociedade. Há a possibilidade de consequências 

provenientes do aumento da receita tributária que perdurem por muito tempo, como investimentos e 

mudanças na dinâmica econômica local, por isso o impacto é considerado irreversível. Este impacto 

é contínuo e caracteriza-se, ainda, como cumulativo, quando considerados os demais 

empreendimentos na região que implicam em aumento do ICMS e da geração do impacto  

nº 8 Aumento da receita tributária com incremento da economia local e estadual”. 

O impacto foi considerado de média magnitude, diante da representatividade deste empreendimento 

em relação aos demais que geram ICMS para o estado do Rio de Janeiro. Levando em consideração 

a relevância deste impacto em relação aos impostos gerados trata-se de um impacto de média 

sensibilidade, em razão grau de dependência da região em relação aos repasses de recursos do 

estado. Consequentemente é um impacto de média importância. 
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Síntese da Classificação 
Positivo, direto, extrarregional, média duração, permanente, irreversível, 
cumulativo, contínuo, média magnitude, média sensibilidade e média importância. 

Medida Não identificado. 

Programa Não identificado. 

Impacto 14: Incremento do sistema relativo ao mercado de petróleo. 

Aspecto Operação do Projeto SPOT 

Fator Ambiental Economia local, estadual e/ou nacional 

 

Segundo informações do Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP, 2019), a produção nacional de petróleo em 2018 girava em torno de 2,6 milhões de barris por 

dia, dos quais aproximadamente 70% (1,4 milhões de barris/dia) foram produzidos no estado do  

Rio de Janeiro. 

Também segundo dados da ANP (2019), o Rio de Janeiro é detentor de 83,3% das reservas provadas 

brasileiras, sendo todas estas localizadas no mar. O desenvolvimento dos campos do Pré-Sal, que 

atualmente correspondem a 55,2% da produção nacional (ANP, 2019), tende a aumentar a posição de 

protagonismo do estado do Rio de Janeiro no setor petrolífero. 

Estes fatores, aliados às projeções de demanda por serviços de movimentação de petróleo nos 

próximos 10 anos, tornam relevante a ampliação da capacidade de escoamento da produção de 

petróleo do Estado do Rio de Janeiro. 

O Projeto SPOT prevê a implantação de dois oleodutos que possibilitarão o escoamento, em 2 sentidos, 

entre o Terminal Açu Petróleo, em São João da Barra, e a Estação Barra do Furado, em Quissamã. A 

capacidade estimada entre os dois pontos de interesse é de 60 e 400 KBPD (60 a 400 mil barris de 

petróleo por dia). O seu objetivo é a ampliação da capacidade de exportação de petróleo dos campos 

produtores do Polo Pré-Sal da Bacia de Campos (PPSBC) de modo a diminuir a sobrecarga nos 

terminais marítimos construídos pela Petrobras (TEBIG e Ilha d’Água) de forma segura e 

ambientalmente sustentável. 

Neste contexto, o Projeto SPOT traz consigo um potencial de redução de custos logísticos e aumento 

da regularização de suprimento de petróleo para as refinarias Duque de Caxias - REDUC e Gabriel 

Passos - REGAP, além de consolidar a posição do Porto Açu como polo industrial de grande 

importância da região Norte-Fluminense. A operação do Projeto  promoverá benefícios sociais diretos 

e indiretos para a população, através do crescimento econômico regional e extrarregional. 

Partindo do pressuposto que esse impacto refere-se ao incremento do mercado de petróleo, ele foi 

considerado apenas para a fase de operação. 

Esse é um impacto considerado positivo, pois está associado à benefícios para todo o sistema de 

produção e escoamento de petróleo do país e direto, posto que a operação do Projeto  gera, 

intrinsecamente, um incremento do sistema petrolífero. Este impacto tem uma abrangência espacial 

extrarregional por trazer benefícios diretos para os municípios da região, assim como benefícios 

competitivos para a indústria que irão gerar benefícios para a economia do país como um todo. Terá 

uma longa duração, pois os efeitos serão sentidos por mais de 30 anos. O Projeto  impactará de 

maneira permanente e irreversível o sistema do mercado petrolífero, pois a utilização dos oleodutos 

apresenta vantagens econômicas e logísticas, quando comparadas a outros sistemas de transporte. A 

partir da operação do empreendimento o fator ambiental do impacto é indutor do aumento da receita 

tributária com incremento da economia local, estadual e/ou nacional na operação, tendo um caráter 

cumulativo. É um impacto que ocorrerá durante toda a fase de operação, portanto é contínuo. 
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Tem uma magnitude considerada média, que contribuirá para o incremento do sistema no território 

brasileiro. Caracteriza-se como um fator ambiental de alta sensibilidade, considerando-se a demanda 

de petróleo para subsidiar as atividades de crescimento econômico do país. É, portanto, um impacto 

de grande importância. 

Síntese da Classificação 
Positivo, direto, extrarregional, longa duração, permanente, irreversível, 
cumulativo, contínuo, média magnitude, alta sensibilidade e grande importância. 

Medida Não identificado. 

Programa Não identificado. 

 

No Quadro 8.8 é apresentada a Matriz de Avaliação dos Impactos do Meio Socioeconômico para o 

Projeto SPOT. 

 

  



✓ N D R Im P Ir CM C A M G

✓ N D R Im P Ir CM C M M M

✓ N D/I Lo L P Ir CM C M M M

✓ N D Lo L P Ir CM C B M P

3 P D Er Im T Re/Ir CM C B A M

D

✓

2

B

P Ir CMR Im

B, C, D, H, I, J, K

✓

✓ POPULAÇÃO

Quadro 8.8: Matriz de Avaliação dos Impactos do Meio Socioeconômico para o projeto SPOT.

Nº

I  D  E  N  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O

IM
P

O
R

T
Â

N
C

IA

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O 

F A T O R  A M B I E N T A L
A S P E C T O                                                     

A M B I E N T A L

NÍVEL DE EMPREGO

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O

O
P

E
R

A
Ç

Ã
OI M P A C T O  A M B I E N T A L

POPULAÇÃO

Geração de empregos D

FASES DAS ATIVIDADES

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
E

M
A

G
N

IT
U

D
E

MEIO SOCIOECONÔMICO

Interferência e alteração no uso e ocupação do solo 

N
A

T
U

R
E

Z
A

T
E

M
P

O
R

A
L

ID
A

D
E

C
U

M
U

L
A

T
IV

ID
A

D
E

 E
 S

IN
E

R
G

IA

F
O

R
M

A
 D

E
 I

N
C

ID
Ê

N
C

IA

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

 E
S

P
A

C
IA

L

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA

D
U

R
A

Ç
Ã

O

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
E

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

B, C, P, Q, R

P
L

A
N

E
J

A
M

E
N

T
O

M

PEr Im T Re CMD, F
ECONOMIA LOCAL, ESTADUAL E/OU 

NACIONAL

CR M✓
INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS 

ESSENCIAIS 
N D/I

N

6 Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos

P D

4 Pressão sobre a infraestrutura existente de serviços essenciais 

I

ME
INFRAESTRUTURA DE DISPOSIÇÃO 

FINAL DE RESÍDUOS

P Re CM CImR

C M MN D

A, B, C, D,E, F, G, H, I, J, K POPULAÇÃOGeração de expectativas da população1

GA M

A

POPULAÇÃO

7 Interferência sobre o cotidiano da população 

✓

5 Incremento das atividades de comércio e serviços C B M

T Re CM

1/3



Quadro 8.8: Matriz de Avaliação dos Impactos do Meio Socioeconômico para o projeto SPOT.

Nº

I  D  E  N  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O

IM
P

O
R

T
Â

N
C

IA

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O 

F A T O R  A M B I E N T A L
A S P E C T O                                                     

A M B I E N T A L

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O

O
P

E
R

A
Ç

Ã
OI M P A C T O  A M B I E N T A L

FASES DAS ATIVIDADES

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
E

M
A

G
N

IT
U

D
E

N
A

T
U

R
E

Z
A

T
E

M
P

O
R

A
L

ID
A

D
E

C
U

M
U

L
A

T
IV

ID
A

D
E

 E
 S

IN
E

R
G

IA

F
O

R
M

A
 D

E
 I

N
C

ID
Ê

N
C

IA

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

 E
S

P
A

C
IA

L

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA

D
U

R
A

Ç
Ã

O

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
E

P
L

A
N

E
J

A
M

E
N

T
O

8 ✓ P D/I Er M T Re CM C B A M

12 ✓ N D R L P Re CM C B M M

13 ✓ P D Er M P Ir CM C M M M

14 ✓ P D Er L P Ir CM C M A G

✓

C, H

I, J, K

INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA, 

ENERGÉTICA E VIÁRIA

9 Pressão sobre o tráfego rodoviário e infraestrutura rodoviária CM

C, H

✓

R POPULAÇÃO

Incremento de ICMS devido ao transporte de petróleo R
ECONOMIA LOCAL, ESTADUAL E/OU 

NACIONAL

R
ECONOMIA LOCAL, ESTADUAL E/OU 

NACIONAL
Incremento do sistema relativo ao mercado de petróleo

Percepção de risco pela população residente em áreas próximas 

ao Oleoduto

F
ECONOMIA LOCAL, ESTADUAL E/OU 

NACIONAL

Aumento da receita tributária com incremento da economia local, 

estadual e/ou nacional

11
Interferências sobre a infraestrutura hidráulica, energética e viária 

(rodovias e ferrovias) existente

10 Interferência sobre os Bens Culturais Acautelados

✓

BENS CULTURAIS ACAUTELADOS

TRÁFEGO E INFRAESTRUTURA 

RODOVIÁRIA
N D/I M

MN D Lo Im T

A

R Im T/P Re/Ir

MRe CM C

MC

L P Ir CM In

M

M/A

M

GN D Lo

2/3



Quadro 8.8: Matriz de Avaliação dos Impactos do Meio Socioeconômico para o projeto SPOT.

Nº

I  D  E  N  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O

IM
P

O
R

T
Â

N
C

IA

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O 

F A T O R  A M B I E N T A L
A S P E C T O                                                     

A M B I E N T A L

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O

O
P

E
R

A
Ç

Ã
OI M P A C T O  A M B I E N T A L

FASES DAS ATIVIDADES

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
E

M
A

G
N

IT
U

D
E

N
A

T
U

R
E

Z
A

T
E

M
P

O
R

A
L

ID
A

D
E

C
U

M
U

L
A

T
IV

ID
A

D
E

 E
 S

IN
E

R
G

IA

F
O

R
M

A
 D

E
 I

N
C

ID
Ê

N
C

IA

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

 E
S

P
A

C
IA

L

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA

D
U

R
A

Ç
Ã

O

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
E

P
L

A
N

E
J

A
M

E
N

T
O

LEGENDA

Natureza Forma de incidência Abrangência espacial Temporalidade Duração Reversibilidade Cumulatividade e Sinergia Frequência Magnitude Sensibilidade Importância

N = Negativo D = Direto Lo = Local Im = Imediata T = Temporário Re = Reversível CM = Cumulativo P = Pontual A = Alta A = Alta G = Grande

P = Positivo I = Indireto R = Regional C = Curta P = Permanente Ir = Irreversível CS = Cumulativo sinérgico C = Contínuo M = Média M = Média M = Média

Er = Extrarregional M = Média NC = Não-cumulativo Ci = Cíclico B = Baixa B = Baixa P = Pequena

L = Longa In = Intermitente

Aspectos
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B. Liberação da faixa de servidão administrativa K. Nível de ruídos

C. Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de obras L. Travessia de áreas alagadas e de corpos hídricos superficiais

D. Mobilização de mão de obra M. Travessia de rodovias e estradas vicinais

E. Geração de resíduos sólidos N. Perda de resíduos oleosos por parte dos equipamentos pesados

F. Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços O. Realização do teste hidrostático

G. Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora P. Estabelecimento da faixa de servidão administrativa

H. Escavação de valas para lançamento de dutos Q. Manutenção da faixa de servidão administrativa

I. Movimentação de veículos pesados R. Operação do Projeto SPOT

3/3
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8.3.3 Síntese dos Impactos 

A síntese da avaliação dos impactos do Projeto SPOT, de acordo com os critérios definidos no  

item 8.1, é apresentada a seguir. 

No total para o Projeto SPOT, foram identificados e avaliados 23 impactos, dos quais nove são 

referentes ao meio natural (físico e biótico) e 14 ao meio socioeconômico. Dentre os impactos 

identificados, 18 foram avaliados como negativos, sendo destes nove do meio socioeconômico e cinco 

como positivos, todos estes referentes ao meio socioeconômico e apresentados a seguir: 

• Geração de empregos; 

• Incremento das atividades de comércio e serviços; 

• Aumento da receita tributária com incremento da economia local, estadual e/ou nacional; 

• Incremento de ICMS devido ao transporte de petróleo; 

• Incremento do sistema relativo ao mercado de petróleo.  

No que se refere à incidência dos impactos, uma breve análise da Matriz de Avaliação de Impactos 

sugere uma forte interrelação entre os impactos identificados, sendo boa parte deles de ordem 

secundária, induzidos por impactos diretos. Esta análise deve ser realizada em conjunto com o critério 

de cumulatividade, onde também se observa que a maioria dos impactos induz ou são induzidos por 

outros, ou acumulam-se no espaço e no tempo, ou seja, são cumulativos. 

Os impactos do Meio Natural, principalmente os que interferem sobre os fatores e processos ambientais 

dos ecossistemas terrestres se interrelacionam, sendo o aspecto Limpeza e supressão de vegetação 

na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de obras, o principal gerador de impactos 

diretos e indiretos sobre o meio biótico. Pode-se observar também que este aspecto é gerador de 

impactos sobre o fator ambiental Áreas de Preservação Permanente. No Meio Social, essa relação 

entre diretos e indiretos é bastante clara para a questão da demanda de mão-de-obra gerada para a 

fase de instalação do SPOT. 

Com relação a magnitude, para o meio natural, observa-se que os impactos foram classificados em 

sua maioria como de baixa magnitude (6 impactos). Foram avaliados ainda, tanto como de alta 

sensibilidade quanto média, e a importância classificada em sua grande maioria como média  

(7 impactos). 

Para delimitar a área de influência dos impactos ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico 

do Projeto SPOT foi feita uma análise quanto à abrangência espacial identificada. De um modo geral, 

todos os efeitos deverão ser sentidos em âmbito local. Portanto, não são esperados efeitos além da 

área de influência direta para os elementos do Meio Natural, com exceção ao impactos impactos de 

assoreamento e da qualidade da água, que podem, eventualmente, alcançar uma extensão um pouco 

mais ampla, restringido-se, contudo, a Área de Influência Indireta delimitada para este estudo. 

No Meio Socioeconômico foram observados duas classes de abrangência espacial. Efeitos que se 

farão sentir localmente, atingindo de forma mais relevante a população lindeira da faixa de servidão 

administrativa. Neste caso podem ser citados os impactos sobre o uso e ocupação do solo, sobre o 

cotidiano da população, sobre o Bens Culturais Acautelados e ainda sobre a infraestrutura energética 

e viária existente, durante a fase de instalação. Na fase de operação do SPOT, far-se-ão sentir para 

esta população lindeira os efeitos sobre a percepção de risco pela população residente. 

Atingindo os municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã, de forma 

regional, serão observados os impactos decorrentes da geração de expectativas, durante a fase de 

planejamento. Durante a fase de instalação, a demanda por mão de obra levará a população a sentir 

efeitos sobre a infraestrutura de serviços essenciais, o incremento das atividades de comércio e 
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serviços e seus efeitos sobre a economia destes municípios. Devem ser consideradas, para esta fase, 

as questões relativas à pressão sobre a infraestrutura rodoviária e seus efeitos. 

A classificação dos impactos quanto a sua permanência permite realizar algumas inferências acerca 

das alterações nos diferentes meios e nas diferentes fases (recorte temporal) do empreendimento. De 

um modo geral, observa-se que as alterações sofridas no Meio Biótico se iniciam na Fase de 

Construção, em virtude da necessidade de supressão da vegetação e do aumento da turbidez nos 

cursos d’água interceptados pela faixa do oleoduto. Entretanto, uma vez que não poderá ser permitida 

a regeneração natural da vegetação na faixa, os impactos sobre a fauna e os remanescentes de 

vegetação serão permanentes e irreversíveis. Nos recursos hídricos superficiais, atravessados pela 

faixa do duto, ao contrário, prevê-se que com o fim das obras o impacto não mais aconteça, sendo 

assim, foi considerado como temporário e reversível. 

Da mesma forma como avaliado sobre os componentes do Meio Biótico, as APPs também não terão 

seus impactos cessados após o término das obras, já que a faixa de servidão administrativa deverá ser 

mantida para a operação do gasoduto. Sendo assim, foram também avaliados como permanentes e 

irreversíveis. 

No Meio Físico, foram identificados cinco impactos que se darão de forma permanentes e irreversíveis 

sobre o ambiente: os impactos de processos erosivos e assoreamento, interferências sobre áreas de 

concessão de direitos minerários, interferências sobre as APPs e as áreas de vegetação nativa de Mata 

Atlântica (Restinga) e introdução de espécies exóticas. A maioria iniciados na fase de construção, com 

exceção da introdução de espécies exóticas que ocorre na fase de operação, e podem perdurar caso 

não sejam implantadas medidas de correção. Os demais impactos serão observados apenas durante 

as ações de instalação e que naturalmente retornam às condições originais são os relacionados à 

travessia de corpos hídricos – fluxo e turbidez em águas superficiais, alteração da qualidade do ar e 

alteração nos níveis de ruídos, os quais foram então classificados como temporários e reversíveis. 

Para o Meio Socioeconômico, grande parte dos impactos se estabelecem somente durante o período 

de obras, portanto, temporários, são reversíveis, uma vez que concluído o período de obras seus efeitos 

deixarão de ser sentidos. Este contexto pode ser observado tanto em impactos negativos relacionados 

à presença dos trabalhadores na região, quanto para impacto positivos, relacionados às atividades de 

comércio e serviços e ao aumento da receita tributária. 

Os impactos relacionados às interferências sobre a população residente em áreas próximas às zonas 

de intervenção das obras do gasoduto, deverão ser temporários e reversíveis, finalizando dessa forma 

ao término da própria fase de construção. Nesta, são impactos permanentes e irreversíveis os que 

atuam sobre os usos do solo e a infra-estrutura de disposição final de resíduos. Nas fases de operação 

do SPOT, os impactos socioeconômicos identificados se consolidarão como permanentes e 

irreversíveis. 

De um modo geral, a grande maioria dos impactos deverá ser sentida imediatamente após o início da 

ação impactante, podendo, em alguns casos, ocorrer em momento posterior. 

Foram considerados como fatores ambientais sensíveis: Vegetação; Áreas de Preservação 

Permanente; fatores relacionados a problemas públicos exacerbados na atual realidade do Brasil tais 

como emprego, saúde e segurança pública; fatores relacionados à população residentes nas áreas 

próximas à faixa dos óleodutos e; fatores econômicos de um modo geral. Dentre outras questões, a 

sensibilidade de um componente contribui de maneira significativa para a avaliação da importância dos 

impactos ambientais aqui discutidos. 

Resumidamente, para o meio natural, foram identificados 9 impactos negativos, 67% de baixa 

magnitude, 56% de alta sensibilidade e 78% de média importância. 
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Já para o meio socioeconômico, foram identificados 5 impactos positivos e 9 negativos, sendo que 

dos positivos, 60% foram classificados como de baixa magnitude, 60% de alta sensibilidade e  

60% de média importância, enquanto que dos negativos, 56% foram classificados como de média 

magnitude, 78% de média sensibilidade e 89% como de média a grande importância. 

Cumulatividade e Sinergia 

Quanto à cumulatividade, de um modo geral, observa-se que os impactos sobre o meio natural tendem 

a apresentar cumulatividade advinda da sobreposição temporal e/ou espacial nos efeitos sobre os 

fatores ambientais em questão, no contexto da implantação do Projeto SPOT. 

No caso dos impactos incidentes sobre o compartimento “Solo e Rocha”, foi considerado que o 

fornecimento de material para o processo de assoreamento, além de poder ocasionar alteração na 

qualidade de água à jusante pelo aumento da turbidez. 

Em relação a “Nível de ruídos”, considerou-se que a intensificação destes durante a fase de instalação 

poderá trazer alterações ao cotidiano da população e sobre a fauna silvestre. 

Do ponto de vista do critério de cumulatividade, considerou-se também como cumulativos os impactos 

de Interferência sobre as Áreas de Preservação Permanente (APPs) devido a sua interação com os 

impactos sobre vegetação e fauna. No tocante ao impacto de Interferência sobre a vegetação nativa 

de Mata Atlântica foi evidenciada possibilidade de sinergia com fatores antrópicos já instalados na área 

de instalação do Projeto SPOT (p.ex. linhas de transmissão) e também com decorrentes da implantação 

do empreendimento (ex. introdução de espécies exóticas). 

Para o meio socioeconômico, é identificada tanta a cumulatividade entre os impactos da implantação 

do oleoduto do Projeto SPOT, quanto a sinergia da ação combinada da operação deste com a presença 

de outros empreendimentos ou daqueles futuramente instalados na região. Conforme visto para os 

impactos sobre o fator “População”, por exemplo, que são cumulativos entre si e também sinérgicos 

com os impactos ocorridos sobre este mesmo fator devido às demais atividades localizadas na região 

de instalação do Projeto SPOT. 

Os impactos de pressão sobre a infraestrutura de destinação final de resíduos, sobre infraestrutura 

rodoviária e infraestrutura existente de serviços essenciais também se apresentam como sinérgicos, 

uma vez que as demais atividades industriais na região de instalação do empreendimento utilizam-se 

de uma mesma infraestrutura. 

Cabe ressaltar que, para a avaliação dos impactos incidentes sobre o meio natural, adotou-se o 

conceito de que qualquer alteração nas condições originais de um ecossistema decorrente da ação 

humana é negativa. Contudo, é importante salientar que a adoção deste conceito não se contrapõe, 

necessariamente, a instalação do Projeto SPOT. 

Tendo em vista que dentre os 9 impactos negativos identificados no meio natural, mais da metade foi 

avaliada como permanente e irreversível, a implantação do Projeto SPOT tem potencial de pressionar 

a qualidade ambiental da região. Neste contexto, para reduzir eficazmente os efeitos negativos dos 

impactos, na próxima Seção serão apresentadas as Medidas e Projetos Ambientais identificados para 

este empreendimento. As ações propostas contribuirão para manutenção e/ou melhoria da qualidade 

ambiental da área de estudo da atividade, garantindo a sua sustentabilidade. 

No tocante à análise de cumulativade e sinergia do Projeto SPOT com outros aspectos e impactos 

ambientais identificados na área de influência, são tecidas cosniderações a seguir. O Quadro 8.9 a 

seguir apresenta os diferentes empreendimentos que interagem com os fatores ambientais 

identificados nesta avaliação de impactos. 
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Quadro 8.9: Outros empreendimentos localizados no Complexo Industrial e Portuário do Açu.  

PROJETOS CO-LOCALIZADOS BREVE DESCRIÇÃO 

Fase de Planejamento 

UTE GNA Açu Port III Usina termoelétrica de gás natural com capacidade de 1.672 MW. 

UTE GNA Açu Port IV e V 
A GNA planeja participar de futuros leilões de energia para novas 
usinas termoelétricas com capacidade de até 3.300 MW. 

UPGN - Unidade de Processamento de 
Gás Natural 

Instalação da unidade de processamento de gás natural a ser 
instalada no Porto do Açu.  

Expansão T-Mult 
Ampliação do píer em 750m e área adicional de 593.000m2 para 
receber novas cargas.  

Área logística 

Área de 208.000 m2 composta por armazéns com áreas 
modulares de armazenamento para aluguel por empresas da 
cadeia de suprimentos de produtos, equipamentos e serviços 
finais para a indústria de petróleo e gás. O projeto planeja ter 
infraestrutura básica (água, saneamento, área comum, copa e 
cozinha industrial). 

Aeródromo 

O Aeródromo do Açu terá 2 pistas para pouso/decolagens e 
instalações de apoio operacional, além de áreas de embarque e 
desembarque para passageiros e cargas e áreas de manutenção, 
com o objetivo de atender às demandas de helicópteros que 
trabalham nas atividades offshore na Bacia de Campos.  

UTE GNA I 
Usina de energia integrada com base na turbina a gás de ciclo 
combinado (CCGT) com capacidade 1.338 MW. 

Terminal GNL  
Terminal de importação de Gás Natural Liquefeito com 
capacidade de 21 milhões de m3 por dia  

LT 345 kV / Subestação Campos 
Cabeamento e ajustes de torre de uma linha de transmissão LT 
345 kV de 52 km. 

LT 500 kV 
LT 500 kV que conectará a UTE GNA Porto do Açu III à uma 
subestação no munícípio de Rio Novo do Sul (ES). 

Gasoduto GASOG 
Instalação de uma linha de gás natural que conectará o Porto do 
Açu ao gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV) em Campos dos 
Goytacazes/RJ.  

Gasoduto GASINF 
Instalação das linhas auxiliares de gás para recebimento de gás 
natural e transferência de produtos que conectam o Porto de Açu 
e o Terminal de Cabiúnas (TECAB) em Macaé/RJ. 

Ferrovia EF-118 

Projeto de construção de uma ferrovia (EF-118) que ligará o ES e 
o RJ, passando pela região de Campos dos Goytacazes. 

A implementação da EF-118 é fundamental para o 
desenvolvimento do Complexo Industrial do Açu, interconectando 
a rede ferroviária nacional RFFSA ao Porto do Açu. 

Rodovia Estadual RJ-244 

O desenvolvimento da RJ-244 permitirá a conexão direta entre o 
Porto do Açu e a via expressa BR-101, reduzindo o tempo de 
acesso e evitando a passagem de veículos pesados pelas áreas 
urbanas. 

Fase de Operação 

T-Mult 
Terminal localizado no Canal de Navegação do Terminal 2, com 
um píer de 500 m para movimentar cargas e cargas a granel e 
atracar em plataformas semi-submersíveis. 

T-Oil 
Terminal de petróleo (Açu Petróleo) localizado no Terminal 1 do 
Porto de Açu, que possui três ancoradouros para transferência de 
petróleo navio a navio 
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PROJETOS CO-LOCALIZADOS BREVE DESCRIÇÃO 

DOME 

Terminal de suporte offshore localizado dentro da área de uma 
Unidade de Construção Naval da empresa OSX. As atividades 
consistem em estruturas de montagem, cais de atracação e 
edifícios, com 400 m de comprimento de píer. 

NFX/TECMA 
Terminal marítimo de transferência de óleo diesel e combustível 
marítimo localizado no Canal de Navegação do Terminal 2. 

Edison Chouest/Brasil Port 

Base de apoio offshore da empresa Brasil Port, que abrange três 
baías (300m de cais) e seis carreiras de construção para atracar 
nos navios; transporte, recebimento, verificação e controle e 
armazenamento de diversos materiais e ferramentas; 
transferência e movimentação de carga; suprimento e 
reabastecimento de navios. 

Responsável pelo maior número de navios no Porto de Açu. 
Localizado no Terminal 2 do Porto de Açu. 

Technip 
Fabricação, armazenamento e armazenamento de tubos flexíveis. 
Localizado no Terminal 2 do Porto de Açu 

NOV 
Fabricação, armazenamento e armazenamento de tubos flexíveis. 
Localizado no Terminal 2 do Porto de Açu 

Ferroport 

Recebimento de minério de ferro, estação de filtragem de minério 
de ferro, área de armazenamento, unidade de transferência, área 
de acesso, píer de descarga, área de oficina, área administrativa, 
emissário submarino, descarga de resíduos de navios e 
fornecimento de alimentos, suprimentos e água para os navios 

Oleoduto OCAB 
Oleoduto instalado na Estação Barra do Furado e destino no 
Terminal de Cabiúnas, com 67 km de extensão. 

Fonte: Açu Petróleo (2019); INEA (2018); IBGE (2018); IBGE (2010); SEA/IBGE (2018); MMA (2019); ICMBio (2019); DNIT 

(2019); Estudo de Avaliação de Impactos Cumulativos do Projeto GNA (2019). 

As informações foram obtidas através de dados apresentados em diversas fontes secundárias, das 

quais destacam-se: 

• Plano Diretor do Porto do Açu (Porto do Açu Operações S / A, 2017); 

• Avaliação Ambiental Estratégica – AAE do Complexo Industrial e Portuário do Açu - CIPA; 

• Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de São João da Barra (Prefeitura de São João da 

Barra, 2015); 

• Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes (Prefeitura de Campos 

dos Goytacazes, 2008); 

• Avaliações de Impacto Ambiental e Social publicamente disponíveis para empreendimentos 

localizados em São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã (Consultoria Ambiental 

Ltda, 2006) (Conestog-Rovers e Associados Ltda, 2012) (Ecologus, 2008) (Ecologus, 2008)  

(ECP, 2017) (ERM, 2018) (Mott MacDonald, 2017) (MPX / CRA, 2009) (GNA/ CEPEA, 2017)  

(MPX / CRA, 2008) (Tetra Tech, 2015); 

• Relatórios de Avaliação de Impactos Cumulativos (GNA, 2019); e 

• Banco de dados do Instituto Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2020). 

Este conjunto de projetos vem a incrementar uma região que foi definida como Distrito Industrial ao 

longo da primeira década do ano 2000, e vem, desde então, atraindo investidores para implantação de 

atividades dentro do Distrito Industrial de São João da Barra. A totalidade dos projetos listados na 

Tabela acima têm previsão de serem implantados até 2026. . Esta informação nos leva a avaliar que 

ao longo da próxima década, é essencial que os desenvolvedores se apropriem de um Sistema de 
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Gestão Sociaombiental que seja eficaz para mitigar tanto quanto possível, os impactos da implantação 

de seus projetos na região. 

Os impactos sobre o meio ambiente natural e social advindos de uma fase de obras são de amplo 

conhecimento, abrangendo efeitos sobre recursos hídricos superficiais e subterrâneos, sobre áreas de 

vegetação natural e, principalmente, sobre o cotidiano da população que vive nas proximidades dos 

sítios de obras. São efeitos relevantes a presença de trabalhadores, em geral significativamente maior 

durante a fase de obras do que durante a operação; emissão de ruído e particulados; impactos 

significativos no tráfego vicinal gerando riscos para a comunidade, além de dificuldade de acessos 

tradicionalmente utilizados pela população. 

Isto posto, é importante ressaltar que além de medidas de mitigação para os impactos inerentes ao 

Projeto SPOT, a Açu Petroleo deve se posicionar também de forma estratégica e coorporativa, como 

uma parte prpe-ativa num ambiente em que as melhores práticas globais sejam conhecidas e aplicadas. 

Além disso, uma atuação coorporativa junto aos diferentes desenvolvedores, bem como junto à 

população, deve trazer benefícios significativos no sentido de ampliar a divulgação de informações 

relevantes sobre o andamento dos projetos, fornecer conhecimento e ferramentas práticas para um 

bom relacionamento com a comunidade. 

Os municípios da área de estudo apresentam profundos contrastes socioeconômicos internos que são 

observados a partir da diferença da oferta de serviços e infraestrutura entre o centro - zona urbana e a 

periferia. Tais contrastes são uma tendência na Região Norte Fluminense que detêm o maior PIB per 

capita do estado do Rio de Janeiro, mas, em contrapartida, apresenta um dos maiores percentuais de 

pobreza e desigualdade de renda do estado. 

A indústria do petróleo atraiu um grande contingente de pessoas para os municípios de Campos dos 

Goytacazes. São João da Barra sentiu os reflexos dessa onda migratória enquanto município 

geograficamente próximo. Esse adensamento populacional motivou a revisão do zoneamento d desses 

municípios, ampliando as zonas urbanas e estabelecendo distritos industriais e portuários. Essa 

refuncionalização do espaço requer um processo de adaptação da população local e investimentos nas 

áreas de infraestrutura, saneamento, saúde e educação, uma vez que, a maior oferta de serviços ainda 

se concentra nas áreas centrais dos municípios. 

O aumento da população nesses municípios ocorreu principalmente por conta do surgimento de 

empreendimentos, que tornaram possíveis a abertura de frentes de trabalho e que possibilitaram a 

exploração de outras áreas, além de potencializar as migrações inter-regionais pelas melhorias 

estruturais nas localidades e pela perspectiva de novos negócios. Esses fluxos migratórios comprovam 

o aumento da população, que está relacionado ao crescimento urbano, à reestruturação produtiva, à 

urbanização e à exploração do turismo, especialmente o de negócios. Há ainda uma preocupação com 

o aumento populacional na região, tanto no que se refere à população residente, como naquilo que diz 

respeita à população temporária, diante dos empreendimentos que podem vir a surgir. 

As questões relativas à conservação da biodiversidade, em geral, deverão se manter numa tensão 

entre a expansão de atividades antrópicas que pressionam os ecossistemas, e os esforços e ações 

governamentais e do terceiro setor para conter estas pressões. É possível considerar que haverá 

especificidades locais quanto a este último aspecto (criação de UCs, alteração nas APPs, elaboração 

e implementação de planos de manejo de UCs existentes), mas, em geral, se mantendo as tendências 

atuais, deverá se manter o cenário de redução de biodiversidade e perda ou alteração de habitats. 

Diante do exposto, fica claro a necessidade da implementação de condutas estratégicas que permitam 

o controle e monitoramento das ações voltadas para os meios, físico, biótico e social, a fim de evitar, 

mitigar e minimizar os impactos cumulativos advindos dos empreendimentos. O Quadro 8.10 a seguir 

apresenta uma síntese da análise sobre os efeitos cumulativos e sinérgicos do Projeto SPOT com a 

CIPA. Destaca-se que os efeitos sinérgicos foram classificados como adversos (-), benéficos (+) e 

neutros, ou seja, sem efeito (0).  

  



Planejamento Instalação Operação Adverso Benéfico Sem efeito

x
Início ou Intensificação de processo erosivos e de 

assoreamento
0

x
Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos 

superficiais
0

x
Interferência sobre áreas de concessão de direitos 

minerários
0

x Intensificação dos níveis de ruídos 0

x Alteração da qualidade do ar 0

x
Interferência sobre as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs)
-

x
Interferências sobre a vegetação nativa de Mata Atlântica 

(Restinga)
-

Quadro 8.10: Efeitos cumulativos e sinérgicos do Projeto SPOT com a CIPA.

FASE
IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS NO ÂMBITO 

DO PROJETO SPOT

EFEITOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS 

COM A CIPA
DESCRIÇÃO DA CUMULATIVIDADE

O impacto sobre o solo está relacionado à limpeza da terreno, compactação, erosão e assoreamento. 

Entretanto apesar do elevado grau de erodibilidade encontrado na região e potencial de alteração do fator 

ambiental avaliado, o desencadeamento de processos erosivos em função da instalação do projeto serão 

localizados e restritos a Área de Influência Direta do Projeto. Desta forma, não se espera que haja 

cumulatividade deste impacto com outros empreendimentos.

O impacto sobre a qualidade da água está relacionado à limpeza da terreno e travessia dos corpos 

hídricos. Entretanto o desencadeamento de processos erosivos em função da instalação do projeto 

(travessia de corpos hídricos) serão localizados e restritos a Área de Influência Direta do Projeto. Desta 

forma, não se espera que haja cumulatividade deste impacto com outros empreendimentos.

As atividades de exploração de minérios serão cessadas apenas na extensão da faixa de servidão do 

oleoduto e nos canteiros de obras. Considerando a inexistência de áreas de lavra em atividade e 

predomínio de processos minerários de substâncias que podem ser obtidas facilmente em outras áreas, o 

impacto sobre as áreas de concessão de direitos minerários não apresenta cumulatividade com demais 

empreendimentos.

O Projeto SPOT atravessará regiões pouco adensadas, classificadas como estritamente residencial ou 

mista predominantemente residencial. As violações de ruídos são localizadas e restrias a Área de 

Influência Direta do Projeto, sendo causadas principalmente pelo tráfego nas rodovias próximas. Desta 

forma, o impacto de intensificação dos níveis de ruídos não apresenta cumulatividade com demais 

empreendientos.

Durante a fase de instalação do Projeto SPOT, o impacto sobre a qualidade do ar está relacionado a 

ressupensão de material particulado em função da movimentação de terra, bem como a emissão de gases 

provenientes dos veículos e equipamentos utilizados. No entanto, considerando as condições favoráveis 

da circulação atmosférica e topográfica, que ocasionam uma dispersão eficiente dos poluentes, aliado a 

adoção de medidas de controle apropriadas, não se espera que haja cumulatividade deste impacto com 

outros empreendimentos.

A implantação do Projeto SPOT trará interferências sobre APP de faixa marginal de rios e córregos, sendo 

a estimativa de intervenção de 1,8ha. A interferência observada acumula-se aos demais empreendimentos 

instalados e aqueles em fase de planejamento. No entanto, considerando o baixo quantitativo de áreas de 

APPs a serem intervencionadas para a implantação do oleoduto, numa área em que a antropização já é 

bastante consolidada a contribuição do Projeto para o impacto sobre APP é pouco significante.

A interferncia sobre a vegetação nativa diante da instalação de um novo projeto na região acumula-se aos 

demais empreendimentos instalados e aqueles em fase de planejamento. Apesar de ser um bioma crítico, 

a restinga identificada já está altamente degradada e sofre os efeitos do crescimento residencial e 

industrial há anos. O impacto nos habitats ocorrerá com a remoção da vegetação, resultando na perda 

dessa vegetação, sendo esta a principal causa de perda de biodiversidade e aumento do risco para 

espécies vulneráveis.  No  entanto, o Projeto impactará uma área 1.83ha  de restinga degradada e, 

considerando apenas os projetos de área portuária, o desmatamento é da ordem de pouco menos de 

1.000ha. Nesse sentido, a contribuição do Projeto para o impacto sobre a vegetação nativa é inferior a 1% 

da área ocupada pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu
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Quadro 8.10: Efeitos cumulativos e sinérgicos do Projeto SPOT com a CIPA.

FASE
IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS NO ÂMBITO 

DO PROJETO SPOT

EFEITOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS 

COM A CIPA
DESCRIÇÃO DA CUMULATIVIDADE

x Introdução de espécies exóticas -

x Interferência sobre a fauna silvestre -

x x Geração de expectativas da população -

x x Interferência e alteração no uso e ocupação do solo -

x Geração de empregos +

x
Pressão sobre a infraestrutura existente de serviços 

essenciais 
-

x Incremento das atividades de comércio e serviços +

x
Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de 

resíduos
-

As atividades de implantação dos oleodutos poderão gerar um aumento na demanda de disposição final de 

resíduos nos municípios pertencentes à Área de Estudo Regional. Considerando a pressão já existente 

sobre a infraestrutura existente, a chegada de um novo empreendimento poderá contribuir para a 

sobrecarga do setor. Desta forma, espera-se que haja cumulatividade deste impacto com outros 

empreendimentos.

A contribuição do Projeto para o impacto sobre a vegetação nativa é inferior a 1% da área ocupada pelo 

Complexo Industrial e Portuário do Açu, assim espera-se que o impacto sobre a fauna seja baixo. No 

entanto, considerando a presença de espécies ameaçadas na Área de Influência do Projeto, o impacto de 

Interferência sobre a fauna silvestre acumula-se aos demais empreendimentos instalados e aqueles em 

fase de planejamento, uma vez que a presença de um novo projeto pode contribuir para a perda da 

biodiversidade local.

O impacto de geração de expectativas da população frente a um novo projeto na região acumula-se às 

demais iniciativas que já são de conhecimento público. Neste caso, pode-se prever que as preocupações 

da população sejam potencializadas.

O impacto de Interferência e alteração no uso e ocupação do solo  significarão a paralização de usos 

destas áreas, de forma temporária para os canteiros de obra e, de forma permanente, para a faixa de 

servidão. Tendo em vista que pela premissa do projeto a faixa de servidão não se sobrepõe a edificações, 

ainda assim, está prevista uma redução de área disponível para produção agrícola. Em consequência,  

serão ocasionadas interferências sobre as atividades econômicas realizadas nestas áreas. Considerando o 

passivo histórico da região, envolvendo o processo de aquisição de terras por conta da instalçao do 

Complexo Portuário este impacto acumula-se aos demais empreendimentos instalados e planejados.

O impacto de geração de empregos  frente a um novo projeto na região acumula-se aos demais 

empreendimentos, a depender dos cronogramas de obra e demanda por profissionais. Neste caso, o efeito 

cumulativo poderá resultar em um aumento da taxa de ocupação da população economicamente ativa, 

com benefícios para a economia local em geral.

As atividades de implantação dos oleodutos poderão gerar um aumento na demanda de alguns serviços 

essenciais como os de saúde e segurança nos municípios pertencentes à Área de Estudo Regional. 

Considerando a pressão já existente sobre a infraestrutura de serviços essenciais e a qualidade e 

quantidades dos serviços a serem pressionados, a chegada de um novo empreendimento poderá contribuir 

para a sobrecarga destes equipamentos. Desta forma, espera-se que haja cumulatividade deste impacto 

com outros empreendimentos.

Assim como o impacto de geração de empregos é cumulativo em função da sobreposição de cronogramas 

e demanda por profissionais, a dinamização da economia também é cumulativa, encontrando sinergia com 

outras atividades potencialmente dinamizadoras. Ainda que a capacidade de movimentação da economia 

deste empreendimento em particular seja pequena, na medida que encontra sinergia com outras atividades 

econômicas na região pode potencializar os efeitos positivos deste impacto. 

Espera-se que a faixa de servidão tenha sua superfície ocupada por gramíneas. Em geral estas espécies 

são amplamente cultivadas e tem o crescimento rápido, no entanto frequentemente são utilizadas espécies 

exóticas na recomposição da vegetação. Considerando o potencial de dispersão destas espécies pode-se 

esperar que o impacto de introdução de espécies exóticas tenham forte interação com os demais 

empreendimentos na região, principalmente os de mesma natureza (lineares).
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Quadro 8.10: Efeitos cumulativos e sinérgicos do Projeto SPOT com a CIPA.

FASE
IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS NO ÂMBITO 

DO PROJETO SPOT

EFEITOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS 

COM A CIPA
DESCRIÇÃO DA CUMULATIVIDADE

x Interferência sobre o cotidiano da população -

x
Aumento da receita tributária com incremento da economia 

local, estadual e/ou nacional
+

x
Pressão sobre o tráfego rodoviário e infraestrutura 

rodoviária
-

x Interferência sobre os Bens Culturais Acautelados -

x
Interferências sobre a infraestrutura hidráulica, energética 

e viária (rodovias e ferrovias) existente
-

x
Percepção de risco pela população residente em áreas 

próximas ao Oleoduto
-

x Incremento de ICMS devido ao transporte de petróleo +

x Incremento do sistema relativo ao mercado de petróleo +

O impacto de percepção de risco pela população frente a um novo projeto na região acumula-se aos 

demais empreendimentos avaliados. Neste caso, pode-se prever que as preocupações da população 

sejam potencializadas.

Assim como os impactos de geração de empregos e aumento da receita tributária são cumulativos em 

função da demanda por profissionais e dinamização da economia, a arrecadação de impostos (ICMS) 

também é cumulativa, encontrando sinergia com outras atividades potencialmente dinamizadoras na 

região. 

Este impacto encontra cumulatividade com as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor de 

Óleo&Gás no Rio de Janeiro e ainda as projeções para ampliação da capacidade de escoamento da 

produção de petróleo no estado, conforme Avaliação Ambiental Estratégica do CIPA. 

A rotina diária da comunidade, o estilo e a qualidade de vida podem ser afetados pela chegada de um novo 

projeto devido, mas não se restringindo ao seguinte: a) efeitos sobre a habitação, relações familiares e 

renda (ou seja, devido ao deslocamento); b) influências sociais (como contato social, crime, pressão de 

colegas, discriminação), redução da disponibilidade e acesso a instalações comunitárias, transporte e 

serviços sociais (ou seja, devido à presença de trabalhadores externos); c) mudança nas condições 

econômicas (ou seja, emprego, atividade comercial); d) mudança nas condições do ambiente (ou seja: 

água, ar, resíduos); e e) preocupações, ansiedade e expectativas sobre a geração de empregos, sobre o 

entendimento dos riscos decorrentes do Projeto. Apesar da industrialização observada na área nas últimas 

décadas, as atividades econômicas e o modo de vida predominantemente rurais ainda estão presentes e 

estão sendo significativamente impactados pelos empreendimentos já instalados. Assim embora a 

contribuição do Projeto seja pequena quando comparado ao Complexo Portuário do Açu, seu efeito 

cumulativo é evidente.  

O impacto de Aumento da receita tributária com incremento da economia local, estadual e/ou nacional é 

cumulativo, na medida que o aumento da arrecadação de impostos em sinergia com outros 

empreendimentos contribuirão para a ampliação da arrecadação, garantindo ao poder público local uma 

ampliação de suas receitas e maior capacidade de investimento em equipamentos e serviços.

O aumento na circulação de veículos pesados resultante da instalação do empreendimento contribuirão de 

forma cumulativa para o aumento do volume de tráfego nas vias de acessos, em função da instalação e 

operação dos diversos empreendimentos inseridos no Complexo Portuário. Pode ocorrer uma aceleração 

do processo de deterioração das rodovias, agravando a situação das estradas vicinais e aumentando a 

necessidade de manutenção.

Este impacto resultará em danos ou perda sobre os bens culturais acautelados. Considerando a riqueza 

cultural dos municípios estudados (São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã) e por 

apresentar bens já identificados nas proximidades do Projeto SPOT, o impacto de interferência sobre os 

bens culturais acautelados acumula-se aos demais empreendimentos inseridos no Complexo Portuário do 

Açu.

A interferência com a infraestrutura hidráulica, energética e viária (rodovias e ferrovias) existentes se dará 

de forma local e em momentos pontuais. Ainda assim, considerando a sobreposição dos cronogramas de 

implantação dos demais empreendimentos inseridos no Complexo Portuário do Açu, o Projeto SPOT 

contribuirá de forma cumulativa para este impacto.
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Ônus e Benefícios Sociais do Empreendimento 

Conforme apresentado no item 7.6 do Diagnóstico socioeconômico, não foram identificados grupos 

sociais sujeitos a interferências das atividades relacionadas à instalação e operação do Projeto SPOT. 

Os quilombos identificados estão a cerca de 19 Km de distância do ponto mais próximo do traçado 

previsto para o oleoduto, consequentemente não terão suas dinâmicas econômicas, culturais e 

territoriais afetadas, podendo manter suas rotinas inalteradas durante todo o processo de instalação do 

empreendimento. Enquanto, a pesca em águas interiores, é menos praticada que a pesca 

costeiro/marinha, sendo realizada ocasionalmente nas localidades de Mato Escuro e Água Preta 

(distrito de Pipeiras), onde os moradores se dedicam, essencialmente, a atividade da agricultura 

familiar. 

Já os benefícios que o empreendimento trará para a área de estudo, encontram-se retratados nos cinco 

impactos positivos identificados, relacionados a: 

• Geração de empregos; 

• Incremento das atividades de comércio e serviços; 

• Aumento da receita tributária com incremento da economia local e estadual; 

• Incremento de ICMS devido ao transporte de petróleo; 

• Incremento do sistema de transporte de petróleo. 
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9 Medidas e Programas Ambientais 

Conforme citado no Capítulo 4. Descrição do Empreendimento, o Projeto SPOT fará a interligação 

entre o Porto do Açu, em São João da Barra - RJ, passando pelos municípios de São João da Barra e 

Campos dos Goytacazes até a Estação de Barra do Furado, da Petrobrás, no município de Quissamã, 

estado do Rio de Janeiro. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as medidas e programas ambientais voltados à manutenção 

da qualidade ambiental e social da região, visando o desenvolvimento sustentável da área de influência 

do Projeto SPOT. 

Assim, percebe-se que ajustes de projeto realizados durante a etapa de Análise de Alternativas e a 

fase de planejamento podem resultar em ganhos ambientais significativos e contribuir para a redução 

do número de impactos identificados. 

9.1 Medidas Ambientais 

9.1.1 Procedimentos Metodológicos 

A aplicação de medidas ambientais representa importante ferramenta de gestão ambiental do 

empreendimento, uma vez que visa à redução dos efeitos indesejáveis de ação impactante no meio 

ambiente (USAID/ENCAP, 2005), levando em consideração a importância do impacto após a 

implantação da medida (THERIVEL & MORRIS, 2001). A fim de garantir a implementação das medidas 

propostas para os impactos identificados, estas foram associadas aos programas ambientais. Neste 

cenário, a proposição dos programas se baseou numa visão integradora, tanto dos impactos avaliados 

quanto das medidas propostas. 

Para a proposição das medidas, foram considerados: 

• A avaliação dos impactos ambientais identificados; 

• Os aspectos legais pertinentes à mitigação, controle ou compensação de cada fator ambiental 

afetado negativamente ou à potencialização daqueles afetados positivamente; 

• Os planos e programas governamentais que incluem a preservação ou conservação do fator 

ambiental afetado na região do futuro empreendimento; 

• As práticas atuais de mitigação e controle de impactos ambientais negativos de atividades similares 

às do Projeto SPOT; 

• As práticas atuais de compensação dos impactos negativos importantes e considerados 

irreversíveis, porém não mitigáveis; 

• As práticas atuais de potencialização de impactos positivos; e 

• A viabilidade econômica e logística de sua implementação, no contexto do projeto como um todo. 

É importante a incorporação das medidas ao processo de avaliação da qualidade ambiental para que 

seja possível uma visão integrada e adequada à avaliação final das reais consequências dos impactos 

ambientais identificados (Figura 9.1). 
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Figura 9.1: Fases de avaliação das consequências reais dos impactos ambientais do 
empreendimento. 

 
Fonte: McAllister (1986) apud Canter & Sadler, 1997 (modificado). 

Segundo USAID/ENCAP (2005) e adaptado às exigências nacionais, as medidas ambientais foram 

classificadas em quatro tipos e também classificadas quanto ao caráter e eficácia da medida.  

Destaca-se que as classificações de caráter e eficácia da medida não se aplicam às medidas de 

controle e às medidas compensatórias, uma vez que estas medidas não atuam na prevenção ou 

correção do impacto propriamente dito sobre aquele fator/componente ambiental afetado. 

Consequentemente, em conformidade com o apresentado anteriormente, segue a classificação das 

medidas: 

• Tipo da Medida 

‒ Mitigadora - quando a ação resulta na prevenção ou redução dos efeitos do impacto ambiental 

negativo; 

‒ Controle - quando a ação objetiva: (i) acompanhar/monitorar as condições do fator ambiental 

afetado, de modo a validar a avaliação do impacto negativo identificado e/ou a eficácia da medida 

mitigadora proposta para este impacto; e (ii) servir de subsídio para proposição de mitigação ou 

mesmo para aumento do conhecimento tecnológico e científico; 

‒ Compensatória - quando a ação objetiva compensar um impacto ambiental negativo 

irreversível, não mitigável, ou que tenha obrigatoriedade de implantação prevista na legislação 

ambiental vigente. A medida compensatória é executada em outro local que não o afetado pelo 

impacto ambiental, dentro ou fora da área de influência do empreendimento;  

‒ Potencializadora - quando a ação resulta no aumento dos efeitos do impacto ambiental positivo. 

• Caráter da Medida Mitigadora 

‒ Preventiva - quando a ação resulta na prevenção total ou parcial da ocorrência do impacto 

ambiental negativo; 

‒ Corretiva - quando a ação resulta na correção total ou parcial do impacto ambiental negativo 

que já ocorreu. 
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• Eficácia da Medida Mitigadora 

‒ Baixa - quando a ação reduz de forma irrelevante a avaliação final do impacto ambiental 

negativo; 

‒ Média - quando a ação resulta em redução parcial do impacto ambiental negativo; 

‒ Alta - quando a ação resulta em uma relevante redução na avaliação final do impacto ambiental 

negativo. 

Não obstante, as medidas observadas como Potencializadoras podem ser avaliadas quanto à eficácia 

na maximização do impacto positivo. Desta forma, considera-se a seguinte definição para as categorias 

de eficácia: 

• Eficácia da Medida Potencializadora 

‒ Baixa - quando a ação não maximiza de forma relevante o impacto na avaliação final do impacto 

ambiental positivo; 

‒ Média - quando a ação resulta em aumento parcial dos efeitos do impacto ambiental positivo; 

‒ Alta - quando a ação resulta em um relevante aumento dos efeitos do impacto ambiental positivo. 

As medidas de Controle não atuam na prevenção ou correção do impacto e não podem ser 

classificadas quanto ao caráter ou eficácia. Entretanto, a argumentação se estabelece diante do 

conhecimento obtido a fim de gerar subsídios para que futuramente seja possível descobertas e/ou 

viabilizadas medidas mitigadoras, preventivas ou corretivas, de eficácia média a alta. 

Considerando o que foi apresentado acima, para cada impacto identificado foram propostas medidas 

ambientais viáveis sob o ponto de vista de sua implementação e, sempre que possível, pertinentes à 

melhoria da qualidade ambiental das áreas de estudo do empreendimento. 

9.1.2 Medidas Ambientais 

As medidas ambientais propostas para o Projeto SPOT são apresentadas a seguir. 

Medidas propostas para os impactos sobre os meios físico e biótico 

Medida 1 - Identificação e controle de processos erosivos e de assoreamento 

Conforme descrito no capítulo 8. “Avaliação de Impactos Ambientais”, para o impacto 1. “Início ou 

Intensificação de processos erosivos e assoreamento”, durante a fase de instalação do Projeto SPOT, 

são previstas atividades que expõem o solo e a rocha, ainda que temporariamente, que possibilitam o 

desencadeamento de processos erosivos ou a intensificação em locais nos quais este processo já está 

presente. A erosão pode causar assoreamento de cursos e corpos d’água e a degradação do solo, 

prejudicando a manutenção da fertilidade e alterando a sua profundidade. 

Para assegurar uma maior estabilidade e controle da ocorrência desses processos, algumas medidas 

devem ser tomadas, com o objetivo de: (i) acompanhar os processos de terraplanagem na área da 

faixa de serviço e escavação para implantação dos dutos e posteriormente para fechamento da vala; 

(ii) monitorar as travessias dos canais de drenagem, especialmente, quando for utilizada a escavação 

direta ou destrutiva em virtude da necessidade de implantação de diques provisórios para realização 

das escavações; (iii) acompanhar o descarte de água proveniente do teste hidrostático, com intuito de 

evitar erosões no solo e carreamento de sedimentos; (iv) monitorar os trechos sob ação dos processos 

erosivos, permitindo a caracterização dos mesmos e a redução do grau de suscetibilidade desses 

processos na fase de instalação do oleoduto; (v) promover a contenção em áreas com estágios 

avançados de instabilização geotécnica; (vi) recuperar a vegetação marginal dentro das faixas de APP 

intervencionadas; (vii) avaliar o transporte e deposição de sedimentos nos canais atravessados, 
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promovendo em caso de necessidade o desassoreamento dos canais com vazão reduzida (baixa 

energia). 

Desta forma, esta é uma medida mitigadora (contenções) com média eficácia, tendo em vista que a 

identificação e a caracterização dos processos erosivos e de assoreamento orientarão a tomada de 

ações específicas para áreas mais suscetíveis à ocorrência de focos erosivos e de assoreamento. Esta 

medida possui caráter preventivo e corretivo, pois prevenirá o desenvolvimento de processos 

erosivos e corrigirá parcialmente as áreas que precisam ser reparadas por conta dos focos erosivos e 

processos de assoreamento; 

Essa medida está relacionada aos fatores ambientais “Solo e Rocha”, “Águas Superficiais” e “Área de 

Preservação Permanente (APP)”. A responsabilidade da implantação desta medida é do 

empreendedor, devendo ser executada na fase de instalação do empreendimento. 

Classificação da medida 
Controle 

Mitigadora / Média Eficácia / Preventivo e Corretivo 

Impactos Associados 
1. Intensificação dos processos erosivos e de assoreamento 

2. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais 

Programas associados 

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais  

Programa de Recomposição de Áreas Degradadas  

Medida 2 - Recomposição de Áreas Degradadas 

Durante a etapa de instalação do Projeto SPOT, processos como abertura, preparação e abaixamento 

de duto na vala e a implantação dos canteiros podem: (i) intensificar processos erosivos; (ii) promover 

mudanças na qualidade da água (presença de sólidos em suspensão) e solo decorrentes do 

carreamento de óleos, graxas, diesel, tintas e solventes (contaminação das águas por estes produtos) 

nas áreas de travessia e; (iii) acelerar processos de fragmentação das formações de restinga 

atravessadas pelo traçado do oleoduto. 

As áreas degradadas que forem identificadas em campo devem ser recuperadas ou recompostas de 

forma a manter ou, se possível, melhorar a qualidade ambiental e o equilíbrio do meio como um todo. 

Alguns impactos decorrentes do desenvolvimento dessa atividade incidirão principalmente sobre a 

tipologia Arbustiva aberta não inundável que é representada por pequenas moitas de vegetação, e 

consequentemente, este impacto tornará estes ambientes menos adequados para a sobrevivência de 

diversas espécies da fauna e da flora, podendo acarretar a degradação do solo e alteração da 

paisagem. 

Sendo assim, torna-se necessária uma intervenção para a reabilitação da qualidade ambiental e 

prevenção do início de processos erosivos. Essa medida é classificada como mitigadora, de caráter 

corretivo e com alta eficácia, devendo ser implantada através da recuperação de áreas degradadas 

e da reabilitação paisagística das áreas intervencionadas pelo empreendimento. 

Essa medida se relaciona aos fatores ambientais “Solo e Rocha”, “Águas Superficiais” e “Vegetação”. 

O empreendedor tem responsabilidade pela implantação desta medida, que deve ser executada na 

fase de instalação do empreendimento. Destaca-se que durante a operação do oleoduto é prevista 

manutenção da faixa. 
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Classificação da medida Mitigadora / corretivo / alta eficácia 

Impactos associados 

1. Intensificação dos processos erosivos e de assoreamento 

2. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais 

7. Interferências sobre a vegetação nativa de Mata Atlântica (restinga) 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento 

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais  

Programa de Recomposição de Áreas Degradadas  

Programa de Gerenciamento da Obra   

Programa de Reposição de Vegetação Nativa  

Programa de Resgate de Germoplasma 

Medida 3 - Acompanhamento das alterações hidrossedimentológicas e na qualidade da água 

Conforme descrito no capítulo 8. “Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais”, as alterações 

hidrossedimentológicas e da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais ocorrem, 

principalmente, associadas às intervenções nas travessias e intervenções em drenagens pelas 

escavações diretas, com a necessidade de construção de diques. Estas intervenções são temporárias 

e somente serão executadas para implantação do duto, retomando às condições iniciais após a 

finalização dos serviços. 

Para que se possa avaliar de maneira correta possíveis as interferências do empreendimento nas 

características hidrossedimentológicas e de qualidade da água, esta medida tem como objetivos: (i) 

avaliar o transporte e deposição de sedimentos nos canais atravessados e; (ii) monitorar parâmetros 

limnológicos como a turbidez, transparência e cor da água, sólidos em suspensão, nutrientes, dentre 

outros que podem contribuir para que ocorram alterações na qualidade da água dos canais 

atravessados. 

Assim, essa medida tem o intuito de acompanhar as alterações hidrossedimentológicas e na qualidade 

da água dos canais atravessados, de modo a evitar alterações negativas na qualidade da água e na 

capacidade de escoamento destes corpos hídricos. Desta forma, a medida é classificada como de 

controle. 

Esta medida se relaciona aos fatores ambientais “Águas Superficiais” e “Solo e Rocha”. O 

empreendedor é responsável pela implantação desta medida, devendo ser executada na fase de 

instalação do empreendimento. 

Classificação da medida Controle 

Impactos associados 
1. Intensificação dos processos erosivos e de assoreamento 

2. Alteração da qualidade da água dos corpos hídricos superficiais 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais  

Medida 4 - Acompanhamento de Atividades Minerárias. 

Tendo em conta que os estudos realizados identificaram a presença de áreas com Autorização de 

Pesquisa e Concessão de Lavra, requeridas ou expedidas pela Agência Nacional de Mineração, 

apenas para substâncias amplamente disseminadas e de baixo valor agregado, e também a ausência 

de áreas de extração com cavas ativas, recomenda-se a agilização no pedido de bloqueio da área da 

faixa de duto à ANM. 

Após serem comunicados pela ANM do bloqueio da área da faixa, os detentores de direito de pesquisa 

e lavra afetados deverão adequar os planos e projetos de pesquisa e planejamento de lavra para 

suportar a limitação imposta, em conformidade com a legislação vigente. Ressalta-se, ainda, que 
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normalmente as faixas de bloqueio de dutos não costumam atingir áreas amplas e provavelmente não 

inviabilizam eventuais atividades minerárias no entorno. 

Com isso, o objetivo desta medida é equacionar questões legais relativas aos processos de 

licenciamento sob a responsabilidade da ANM, assim como, caso necessário, debater com os 

detentores dessas áreas, eventuais ressarcimentos. O acompanhamento deve prever o 

desenvolvimento das seguintes atividades básicas: (i) acompanhamento junto à ANM da evolução dos 

processos existentes e de novos que eventualmente poderão vir a surgir; (ii) notificação à ANM quanto 

à realização do empreendimento, sua localização e características e; (iii) realização eventual de 

negociações com os detentores de títulos minerários expedidos pela ANM. 

Esta medida é classificada como compensatória, posto que, na faixa de bloqueio não será possível o 

restabelecimento do desenvolvimento de atividades minerárias. No entanto, a negociação prévia e 

indenização sobre os direitos adquiridos podem compensar a restrição do uso da área reservada para 

a faixa do duto. 

Esta medida está associada ao fator ambiental “Direitos Minerários” e a responsabilidade da sua 

implantação é do empreendedor, devendo ser executada nas fases de planejamento, instalação e 

operação. 

Classificação da medida Compensatória 

Impactos associados 3.Interferência sobre áreas de concessão de direitos minerários 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Acompanhamento de Atividades Minerárias 

Programa de Comunicação Social 

Medida 5 - Controle de Supressão de Vegetação 

A supressão vegetal é uma atividade intrínseca à implantação do empreendimento, em virtude das 

atividades de limpeza e preparo do terreno para instalação do Projeto SPOT. No entanto, a diminuição 

dos efeitos resultantes dessa atividade pode contribuir de maneira importante para a manutenção da 

qualidade ambiental da área intervencionada. 

Esta medida tem o objetivo de reduzir os impactos ambientais negativos decorrentes da instalação do 

empreendimento no que diz respeito à vegetação a ser removida, através das seguintes ações: (i) 

restrição da área da vegetação a ser suprimida; (ii) definição da técnica de supressão mais adequada 

a ser utilizada; (iii) resgate de mudas e sementes viáveis de espécies vegetais durante a atividade de 

supressão da vegetação e; (iv) atendimento às exigências da legislação vigente. 

Esta medida é classificada como mitigadora, preventiva e com alta eficácia, e deve ser implementada 

conforme determinações expressas na autorização de supressão de vegetação a ser emitida pelo órgão 

ambiental competente. 

Esta medida está associada aos fatores ambientais “Vegetação”, “Área de Preservação Permanente 

(APP)” e “Fauna Silvestre”. Esta medida deve ser executada na fase de instalação do empreendimento 

e é de responsabilidade do empreendedor sua devida implantação. 

Classificação da medida Mitigadora / preventiva / alta eficácia 

Impactos associados 

6. Interferências sobre as áreas de preservação permanente (APPs) 

7. Interferências sobre a vegetação nativa de Mata Atlântica (Restinga) 

9. Interferência sobre a fauna silvestre 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Controle da Supressão 

Programa de Reposição de Vegetação Nativa  

Programa de Resgate de Germoplasma 

Programa de Resgate da Fauna Silvestre 
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Medida 6 - Reposição de vegetação nativa 

De acordo com a avaliação dos impactos ambientais, a implantação do Projeto SPOT tornará 

necessária a supressão de indivíduos arbustivos e arbóreos em trechos com formações remanescentes 

de Restinga, podendo ocorrer de forma isolada ou em pequenas manchas de vegetação em meio a 

formações de campos antrópicos. As intervenções, em alguns pontos, ocorrerão também sobre APPs 

de curso d’água. Essas intervenções são necessárias em virtude das atividades de preparo e limpeza 

do terreno durante a fase de implantação do empreendimento e representam um total de 3,63ha. 

Esta medida tem como objetivo a adequação do empreendimento às exigências legais decorrentes da 

supressão de vegetação nativa de acordo, basicamente, com a Lei nº 12.651/2012, da supressão de 

vegetação nativa no Bioma Mata Atlântica descrita na Lei nº 11.428/2006 e regulamentada através do 

Decreto nº 6.660/2008, e da Resolução CONAMA nº 369/2006, normativas que dispõem sobre a 

intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP). 

Esta medida é classificada como compensatória, tendo em vista que as interferências com a 

vegetação foram identificadas e avaliadas como impacto negativo que não podem ser mitigadas. 

A medida é associada aos fatores ambientais “Vegetação” e “Fauna Silvestre” e a responsabilidade por 

sua execução é do empreendedor, devendo ser realizada nas fases de instalação e operação. 

Com isso, conforme preconizado na legislação relativa à matéria, propõe-se como compensação a 

Reposição Florestal realizada com espécies nativas em áreas degradadas na mesma bacia hidrográfica 

ou no território dos municípios intervencionados pelo empreendimento, através do plantio e 

manutenção de espécies arbóreas e/ou arbustivas, em acordo com o órgão ambiental licenciador. 

Classificação da medida Compensatória 

Impactos associados 

6. Interferências sobre as áreas de preservação permanente (APPs) 

7. Interferências sobre a vegetação nativa de Mata Atlântica (Restinga) 

9. Interferência sobre a fauna silvestre 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Controle da Supressão 

Programa de Reposição de Vegetação Nativa  

Programa de Resgate de Germoplasma 

Programa de Resgate da Fauna Silvestre 

Medida 7 - Minimização da Introdução de Espécies Exóticas. 

Espécies exóticas são uma ameaça à conservação da biodiversidade. Espécies de plantas invasoras 

podem excluir competitivamente plantas nativas, impedir os processos de sucessão ecológica e alterar 

o equilíbrio dos ecossistemas. A presença de espécies invasoras é notória (principalmente em áreas 

protegidas), e o impacto por elas causado à vegetação nativa é um fator preocupante. Dessa forma, é 

necessário que se realize o monitoramento adequado e se adotem medidas de controle eficazes nesse 

ambiente, ao passo que os esforços de controle ainda são limitados. 

Esta medida tem o intuito de limitar a utilização de espécies exóticas para a recomposição da faixa de 

servidão dos locais já degradados, anteriormente ao empreendimento. Ou seja, pretende-se orientar 

as ações de recomposição da faixa de servidão, recuperação e controle de processos erosivos, as 

quais envolvem o plantio de gramíneas, a fim de que se evite a introdução de espécies exóticas em 

ambientes que apresentam níveis importantes de conservação, principalmente nas áreas de restinga, 

remanescentes florestais em estágio médio a avançado de regeneração, como também, áreas 

localizadas dentro dos limites de Unidades de Conservação. 

A introdução de espécies exóticas é avaliada como um impacto negativo, porém, pode ser reduzida ou 

limitada através da utilização de espécies nativas nas atividades de recomposição da faixa nas 

diferentes tipologias vegetacionais a serem intervencionadas pelo empreendimento. Portanto, esta 

medida é classificada como mitigadora, preventiva e de média eficácia. 
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A medida é associada ao fator ambiental “Vegetação” e a responsabilidade pela execução é do 

empreendedor, devendo ser executada na fase de instalação. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventiva / Média eficácia 

Impactos associados 
7. Interferências sobre a vegetação nativa de Mata Atlântica (Restinga) 

8. Introdução de espécies exóticas 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Reposição de Vegetação Nativa  

Medida 8 - Resgate da Fauna Silvestre 

Conforme descrito no capítulo 8. “Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais”, dentre as 

atividades previstas para a instalação do Projeto SPOT, podem ser identificados alguns aspectos 

capazes de impactar a conservação da fauna silvestre local. São eles: limpeza das áreas de 

intervenção (supressão da vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de 

obras, entre outras); abertura da vala e lançamento do oleoduto; travessia de áreas alagadas e de 

corpos hídricos superficiais; estabelecimento de canteiro de obras; geração de ruídos. 

Com isso, os objetivos desta medida são: (i) priorizar atividades que favoreçam o afugentamento; (ii) 

priorizar o resgate na área diretamente afetada pelo empreendimento; (iii) resgatar espécimes adultos 

da fauna, contemplando a maior riqueza de espécies possível; (iv) resgatar ninhos, ovos e espécimes 

em fases juvenis; (v) estabelecer parâmetros de monitoramento para os animais resgatados; (vi) 

reintroduzir ou providenciar destinação adequada dos exemplares resgatados, dependendo de cada 

caso. 

Durante esta etapa, espera-se que espécies com maior capacidade de mobilização, como as aves, se 

afastem das áreas devido, entre outros fatores, à circulação de pessoas e máquinas, que produzem 

ruídos e vibrações no ambiente. Todavia, outros grupos taxonômicos menos ágeis, como serpentes, 

anfíbios, lagartos e pequenos mamíferos, acabam buscando por abrigos na área de intervenção do 

projeto. 

A medida foi considerada mitigadora preventiva e de alta eficácia. A medida é associada ao fator 

ambiental “Fauna Silvestre” e a responsabilidade pela execução é do empreendedor, devendo ser 

executada na fase de instalação. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventivo / Alta eficácia 

Impactos associados 9. Interferência sobre a fauna silvestre 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Resgate da Fauna Silvestre 

Medida 9 - Umedecimento do Terreno 

Com o objetivo de minimizar o volume de particulados em suspensão no ar decorrente das atividades 

de escavação, terraplenagem e movimentação dos veículos em áreas não pavimentadas, deverá ser 

providenciada, em períodos regulares, a passagem de caminhões-pipa pulverizando água na área das 

obras e vias de serviço não pavimentadas. Este procedimento acarretará em uma aglomeração das 

partículas mais finas para que as mesmas não entrem em suspensão. 

Assim, esta medida é considerada mitigadora, preventiva e de média eficácia, uma vez que pode 

reduzir parcialmente as alterações na qualidade do ar. A medida é associada ao fator ambiental 

“população” e a responsabilidade pela execução é do empreendedor, devendo ser executada na fase 

de instalação. 
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Classificação da medida Mitigadora / Preventivo / Média eficácia 

Impactos associados 7. Interferência sobre o cotidiano da população 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Medida 10 - Gerenciamento de emissões atmosféricas 

O empreendedor deverá manter os níveis de emissão atmosférica dentro dos limites estabelecidos pelo 

CONAMA nas Resoluções nos 018/1986 e 315/2002 (regulamentam as emissões por veículos 

automotores) e no 382/2006 (regulamenta as fontes fixas). Devem ser considerados também os valores 

preconizados nos padrões de qualidade do ar (Resoluções CONAMA nos 003 e 008/1990). Para isso, 

na fase de instalação, esta medida tem como objetivo realizar procedimentos de manutenção 

preventiva e operação adequada de todas as máquinas, equipamentos e veículos utilizados. 

Diante do exposto, esta medida foi considerada como de controle, tendo em vista que acompanhará 

as emissões geradas, de modo a evitar alterações negativas na qualidade do ar. 

A medida é associada ao fator ambiental “Qualidade do ar” e “População”. A responsabilidade pela 

execução é do empreendedor, devendo ser executada na fase de instalação. 

Classificação da medida Controle 

Impactos associados 
5. Alteração da qualidade do ar 

7. Interferência sobre o cotidiano da população na implantação 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Medida 11 - Controle de Ruídos 

Com o intuito de reduzir o impacto decorrente da geração de ruídos, deverão ser utilizados 

equipamentos e métodos que reduzam os ruídos gerados durante a fase de implantação do Projeto 

SPOT. 

Recomenda-se: (i) durante toda a fase de obra a utilização de EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual) bem como EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) adequados, protegendo os 

trabalhadores expostos ao ruído; (ii) observação das condições de manutenção e operação dos 

equipamentos/máquinas e veículos de apoio, procedendo-se a reposição de equipamentos/máquinas 

avariadas quando necessário; (iii) priorizar a instalação de silenciadores nos escapamentos dos 

equipamentos utilizados nas etapas de implantação; (iv) perseguir a meta de 85 dB (a) de emissão de 

ruídos a um metro da fonte geradora; (v) monitoramento do conforto acústico dos trabalhadores, 

observando os limites de ruídos permitidos pela legislação em vigor, bem como o entorno das obras. 

Diante do exposto, esta medida foi considerada controle, tendo em vista que tem o intuito de 

acompanhar as alterações nos níveis de ruídos gerados na fase de instalação. 

A medida é associada ao fator ambiental “Fauna Silvestre” e “População”. A responsabilidade pela 

execução é do empreendedor, devendo ser executada na fase de instalação. 

Classificação da medida Controle 

Impactos associados 

4.Intensificação dos níveis de ruídos 

9. Interferências sobre a fauna silvestre 

7. Interferência sobre o cotidiano da população 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Gerenciamento da Obra 
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Medidas propostas para os impactos sobre o meio socioeconômico 

Medida 12 - Esclarecimento à população e autoridades da Área de Influência 

Os esclarecimentos para a população e o poder público da Área de Influência tem como objetivo manter 

esses grupos informados sobre o andamento do empreendimento, incluindo todas as etapas do 

licenciamento; a implantação dos projetos ambientais; as atividades de planejamento, instalação e 

operação; as demandas do empreendimento; as orientações de convivência; e a identificação dos 

possíveis impactos. 

As informações devem ser claras e objetivas para garantir o entendimento correto e adequado sobre 

cada assunto pela população. É de suma importância que a comunicação seja feita visando evitar a 

troca de informações que não reflitam a realidade daquela área, assim como a geração de expectativas 

incorretas, com o intuito de garantir o pleno entendimento do processo que será desenvolvido na região. 

As ações de comunicação devem apresentar o objetivo do empreendimento com cada etapa e suas 

respectivas atividades, contendo o cronograma e as possíveis interferências no cotidiano da população 

local. Deste modo, será possível esclarecer as dúvidas que possam surgir diante das atividades 

vinculadas ao empreendimento, assim como informar sobre: 

• Os procedimentos para o estabelecimento da faixa de servidão; 

• Os cuidados com a instalação dos dutos e com a manutenção durante a operação; 

• Os riscos associados à fase de instalação e operação; 

• A negociação das propriedades; 

• A contratação e desmobilização de mão de obra; 

• A contratação de serviços e geração de impostos; 

• As orientações de convivência entre a população e trabalhadores; 

• As interferências no sistema viário; e 

• Os devidos procedimentos de segurança a serem seguidos nas fases de instalação e operação. 

A comunicação deverá ser feita através de divulgação de informações sobre o empreendimento e 

através de um canal de atendimento ao público gratuito estabelecido pela empresa. O andamento dos 

demais projetos ambientais, o que inclui os dados levantados e as atividades realizadas, deverão ser 

divulgados em todas as etapas do projeto. 

Além da transparência e da continuidade no repasse de informações, a construção de relações de 

confiança e diálogo entre a população e o empreendedor se faz necessária no intuito de atender as 

solicitações e preocupações da sociedade de forma eficaz e direta, garantindo o direito de todos, o de 

serem informados sobre o empreendimento e suas consequências no cotidiano. 

Em relação aos riscos, é de grande importância que a população seja informada sobre os riscos 

associados ao empreendimento durante a fase de instalação, como acidentes com os residentes da 

Área de Influência, principalmente aqueles moradores próximos da área intervencionada, devido à 

abertura de valas e exposição aos dutos; e durante a fase de operação devido aos possíveis riscos 

devido ao transporte de petróleo. 

O esclarecimento da população é caracterizado como uma medida mitigadora, preventiva e de média 

eficácia, considerando-se que serão utilizados instrumentos de comunicação adequados junto de cada 

público, para cada fase do empreendimento e que os impactos negativos poderão permanecer após a 

sua instalação. 
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Esta medida abrange diretamente o fator ambiental “População” e indiretamente os fatores ambientais 

“Uso e Ocupação do Solo”, devendo ser implementado em todas as fases do empreendimento sob a 

responsabilidade do empreendedor. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventivo / Média eficácia 

Impactos associados 

1. Geração de expectativas da população  

2. Interferência e alteração no uso e ocupação do solo  

7. Interferência sobre o cotidiano da população  

12. Percepção de risco pela população residente em áreas próximas ao Projeto 
SPOT  

Projetos Planos e 
Programas associados 

Programa de Comunicação Social  

Plano de Engajamento de Partes Interessadas 

Medida 13 - Negociação para indenização de proprietários 

Para a instalação do Projeto SPOT, será constituída uma faixa de servidão administrativa nas 

propriedades em que o traçado se sobrepuser com os oleodutos e das estruturas de apoio do Projeto 

SPOT, demandando uma área de 107,40 hectares de terras. Para tal concessão, será necessário um 

processo de negociação para indenizar os proprietários das terras e os responsáveis pela produção 

e/ou função realizada na terra. 

Esta medida prioriza a negociação para indenização, devendo o processo de negociação atender a 

legislação vigente. 

Para esta medida, foi realizado o cadastro fundiário, onde foram demarcadas as propriedades, os usos 

produtivos e as benfeitorias existentes, os valores praticados de cada um e os preços de mercado 

praticados na região. As normas de avaliação de bens móveis e imóveis que foram utilizadas são a 

NBR 14.653-1:2001; a NBR 14.653-2:2004; a NBR 14.653-3:2004; e a NBR 14.653-4:2004. Através 

deste levantamento, será feita a negociação junto aos proprietários e  arrendatários para a indenização 

da perda de terras  e áreas produtivas que serão interceptados pelo empreendimento. 

De acordo com o levantamento de campo, realizado em 2019, não foi diagnosticada a presença de 

população residente na faixa de servidão (20 m) e também não foi identificada a existência de 

benfeitorias. Serão consideradas no processo de negociação as demais restrições como, por exemplo, 

a área de produção afetada ou a inviabilidade de acesso à propriedade. 

Nas situações complexas de uso e propriedade, como em áreas arrendadas e em terrenos de uso 

público, o processo de negociação deverá respeitar as particularidades e condições de cada um dos 

casos, o atendimento tanto ao marco legal quanto às demandas sociais inerentes, para que o processo 

de negociação ofereça uma resolução reconhecida como justa por ambas as partes. 

Todos os processos de negociação deverão ser acompanhados por ações de comunicação, a fim de 

garantir a clareza na apreensão por todos os interessados da situação real em que se encontram frente 

ao empreendimento, das etapas do processo de encaminhamento da negociação e indenização, e das 

informações necessárias ao mesmo. 

A negociação para indenização de proprietários é classificada como uma medida compensatória 

considerando-se que a perda de terras e benfeitorias e alterações no uso de solo e nas atividades 

econômicas, são impactos inevitáveis e irreversíveis. 

Esta medida incide sobre os fatores ambientais “Uso e Ocupação do Solo”, devendo ser implementada 

na fase de instalação do empreendimento sob a responsabilidade do empreendedor. 
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Classificação da medida Compensatória 

Impactos associados 2. Interferência e alteração no uso e ocupação do solo  

Planos e Programas 
associados 

Programa de Negociação e Indenização 

Medida 14 - Ações de Educação Ambiental 

A implantação do Projeto SPOT resulta em impactos adversos para a população local, principalmente 

aos moradores próximos da área intervencionada. O cotidiano desta população será modificado pelos 

efeitos da presença da obra na região. As mudanças representam possíveis benefícios  

(como por exemplo, aumento de emprego, de renda, de contratação de serviços e compra de insumos, 

de imposto) e ônus (como por exemplo, pressão sobre infraestrutura, perda de área produtiva, tensões 

sociais) intrínsecos a um empreendimento frente às dinâmicas sociais e econômicas existentes na Área 

de Influência. 

O desenvolvimento de ações de educação ambiental atua como uma medida compensatória a fim de 

introduzir conhecimentos e promover as ferramentas necessárias para que a população perceba o seu 

papel e fortaleça a sua atuação na gestão ambiental. Essas ações deverão ser direcionadas à 

população da Área de Influência Direta a fim de contemplar a realidade de cada localidade, além disso, 

deverão ser alinhadas com os projetos e as atividades de educação ambiental já existentes na região. 

As estratégias de implementação destas ações deverão ser definidas de forma conjunta com os atores 

locais. 

As ações de Educação Ambiental são de grande relevância, pois são inseridas no cotidiano da 

população discussões em relação à temas como meio ambiente, participação social, responsabilidade 

socioambiental. Assim, com a necessidade de realizar atividades na área e a intenção de compensar 

as mudanças no cotidiano da população, esta medida prevê ações com os atores e instituições sociais 

identificadas no diagnóstico socioeconômico da Área de Influência. 

O desenvolvimento de ações de educação ambiental é uma medida compensatória direcionada aos 

fatores ambientais “População” e “Infraestrutura de Serviços Essenciais”. A sua implementação é de 

responsabilidade do empreendedor, devendo ser realizada na fase de instalação do empreendimento. 

Classificação da medida Compensatória 

Impactos associados 

1. Geração de expectativas da população  

2. Interferência e alteração no uso e ocupação do solo  

7. Interferência sobre o cotidiano da população  

12. Percepção de risco pela população residente em áreas próximas ao Projeto 
SPOT 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Educação Ambiental  

Medida 15 - Sensibilização e Capacitação Ambiental dos Trabalhadores 

A convivência dos trabalhadores com os moradores das localidades próximas ao Projeto SPOT, a 

necessidade de comprometimento dos trabalhadores com as atividades para minimização de impactos 

ambientais e o aumento da possibilidade de acidentes derivados da instalação do empreendimento 

gera necessidade de sensibilizar e capacitar os trabalhadores envolvidos. Deste modo, serão 

implementadas ações educativas voltadas aos trabalhadores das obras, com o objetivo de informá-los, 

sensibilizá-los e capacitá-los sobre regras de civismo, relacionamento profissional, comunitário e social, 

assim como sobre cuidados com o meio ambiente relevantes ao seu trabalho e à sua vida fora dele. 

Os conteúdos citados deverão assegurar a minimização de ocorrências referentes às questões de 

segurança pública e atuará como inibidor de ações que possam potencializar os problemas de saúde 

pública nos municípios da Área de Influência, como a disseminação de Infecções Sexualmente 



Mott MacDonald |   | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

13 

Transmissíveis (ISTs) e de práticas que induzam à prostituição. Além disso, visa preservar os espaços 

de moradia e convivência dos trabalhadores. 

Essa medida deverá contemplar ainda a gestão de resíduos sólidos e a redução da produção dos 

mesmos, além dos cuidados necessários para o armazenamento e segregação do lixo de forma correta. 

Estas iniciativas buscam sensibilizar os trabalhadores quanto à qualidade ambiental e à convivência 

harmônica com os demais fatores ambientais, não somente durante a instalação do empreendimento. 

Esta medida é caracterizada como mitigadora, onde atua diretamente sobre o fator ambiental 

“População” e indiretamente sobre os fatores ambientais “Fauna”, “Infraestrutura de disposição final de 

resíduos e efluentes”, “Infraestrutura de Serviços Essenciais”, “Infraestrutura rodoviária” e “Bens 

Culturais Acautelados”. É considerada preventiva de média eficácia e deve ser implementada durante 

a fase de instalação e operação sob responsabilidade do empreendedor. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventivo / Média eficácia 

Impactos associados 

2. Interferência e alteração no uso e ocupação do solo  

4. Mobilização de mão de obra 

6. Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos e 
efluentes líquidos  

7. Interferência sobre o cotidiano da população  

9.  Pressão sobre infraestrutura rodoviária 

9. Interferências sobre a fauna silvestre 

10. Interferência sobre os Bens Culturais Acautelados 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Medida 16 - Identificar e cadastrar possíveis fornecedores locais 

A fase de instalação do Projeto SPOT pode estimular a economia dos municípios da Área de Influência. 

Esse efeito será potencializado através do consumo de produtos e serviços durante a fase de instalação 

do empreendimento disponível em empresas estabelecidas na Área de Influência. Essa iniciativa 

poderá provocar um efeito em cadeia favorecendo o aumento de estruturas de geração de renda, 

arrecadação de tributos e postos de trabalho no território da Área de Influência. 

Uma forma de instrumentalizar esse potencial é a formação de um cadastro de fornecedores locais, 

que deverá ser utilizado pelas empresas envolvidas na instalação do empreendimento. Para isso, 

deverão ser consideradas as exigências técnicas estabelecidas e comprovada a regularidade legal 

pelas contratantes, além do critério de melhor oferta de preços. 

Para operacionalizar a formação do cadastro, as empresas contratadas pelo empreendedor deverão 

listar os produtos e os serviços que poderão ser terceirizados. Como sugestão, os insumos e serviços 

demandados pelas contratadas e o empreendedor poderão ser divulgados em rodadas de negócio ou 

no site da Açu Petróleo, e este meio também poderá servir para receber o cadastro das empresas que 

se candidatem a fornecer os insumos e/ou prestarem os serviços necessários. Sugere-se o 

estabelecimento de convênio/parceria com o SEBRAE (ou entidade afim), organizando ações que 

auxiliem a relação entre contratantes e possíveis fornecedores. 

Essa medida atua sobre o fator ambiental “Economia local, estadual e/ou nacional” e poderá 

potencializar o desenvolvimento econômico da Área de Influência na fase de instalação e por isso, foi 

considerada potencializadora e de média eficácia. 
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Classificação da medida Potencializadora / Média eficácia 

Impactos associados 

5.Incremento das atividades de comércio e serviços (Instalação) 

8.Aumento da receita tributária com incremento da economia local e estadual 
(Instalação)  

Planos e Programas 
associados 

Programa de Fomento da Aquisição de Insumos e Contratação de 
Fornecedores 

Medida 17 - Gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

O gerenciamento dos resíduos sólidos será realizado por meio das atividades de Gerenciamento de 

Resíduos previstas no Programa de Gerenciamento da Obra, que seguirá as orientações legais. De 

acordo com estas diretrizes, os resíduos serão coletados de forma segregada para a devida destinação 

final por empresas especializadas e licenciadas por órgão ambiental competente. 

Essa medida também contempla ações de acompanhamento e controle desde a geração até a 

destinação final dos efluentes líquidos e resíduos sólidos, a fim de garantir a correta implantação do 

sistema de gestão para manuseio, armazenamento temporário, reciclagem ou reuso e destinação final 

dos resíduos gerados. Será necessária a utilização de empresas para transporte e destinação final dos 

resíduos gerados. 

Os efluentes líquidos produzidos durante as fases de instalação e operação do empreendimento serão 

manipulados e removidos da faixa dos oleodutos para tratamento e descarte externo, através de 

armazenamento em reservatórios impermeabilizados e remoção por caminhão-vácuo. 

Para minimizar a necessidade de utilização de aterros, o lixo reciclável segregado será enviado para 

empresas de reciclagem e os reutilizáveis serão reaproveitados no canteiro de obras. Esta medida será 

implementada durante toda a fase de instalação do projeto SPOT, visando controlar os impactos 

relativos aos fatores ambientais “Infraestrutura de disposição final de resíduos e efluentes” e 

“Infraestrutura rodoviária”. 

Classificação da medida Controle 

Impactos associados 

6. Pressão sobre a infraestrutura de destinação final de resíduos sólidos e 
efluentes líquidos (Instalação) 

9. Pressão sobre infraestrutura rodoviária (Instalação) 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Medida 18 - Proteção aos Bens Culturais Acautelados 

Considerando-se que existe o compromisso do empreendedor em resgatar e preservar o patrimônio 

arqueológico existente, foi aberto, em junho de 2019, processo junto ao IPHAN/RJ visando parecer 

deste órgão quanto à emissão da Licença Prévia (LP) do Projeto SPOT. Este processo  

(nº 01500.003181/2019-76) assim como o Processo INEA/RJ (E 07/002.6314/2019) atendem ao que é 

apresentado na Instrução Normativa IPHAN nº 001 de 20151, na Lei nº  3.924/61  e demais 

instrumentos legais vigentes na legislação ambiental. No âmbito deste processo, o IPHAN já emitiu o 

Termo de Referência (TR) para a elaboração do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico e do Projeto de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados e Registrados do 

Projeto SPOT, com objetivo de proceder à avaliação de impacto aos bens culturais acautelados. 

Conforme a IN nº 01/2015, na fase de obtenção de LI, o Órgão Ambiental licenciador, o INEA, deverá 

solicitar manifestação formal do IPHAN/RJ sobre o Plano Básico Ambiental (PBA) do Projeto SPOT. O 

PBA deverá conter os seguintes programas exigidos pela IN nº 01/2015: Programa de Gestão dos Bens 

 
1 A Instrução Normativa IPHAN nº 01, de 25/03/2015, estabelece procedimentos administrativos a serem observados nos 
processos de licenciamento ambiental dos quais participe. 
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Culturais Tombados e Registrados e o Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico. Estes 

programas deverão incorporar os resultados do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico e do Relatório de Impacto aos Bens Culturais Tombados e Registrados que serão 

protocolados no órgão até o final de março de 2020 assim como as recomendações da manifestação 

conclusiva a ser emitida pelo IPHAN/RJ sobre os referidos relatórios. 

No caso de aprovação dos Programas e publicação de portaria autorizativa do IPHAN, o empreendedor 

poderá executar as ações previstas através de um Arqueólogo Coordenador e de uma equipe técnica 

qualificada. 

Considerando que todas as atividades indicadas serão executadas em conformidade com a legislação 

vigente, a medida pode ser considerada como sendo mitigadora, corretiva e de média eficácia, uma 

vez que garante a proteção dos bens culturais acautelados que ocorrem na faixa de servidão e demais 

estruturas de apoio ao empreendimento e compensatória, com intuito de compensar as interferências 

ocorridas sobre o fator “Bens Culturais Acautelados”, caso ocorram. 

Classificação da medida Mitigadora / Compensatória/ Corretiva / Média eficácia  

Impactos associados 10. Interferência sobre os bens culturais acautelados (Instalação) 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 

Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados e Registrados 

Medida 19 - Planejamento da Utilização das Rodovias Locais 

Durante a implantação do empreendimento haverá aumento do número de veículos rodando nas vias 

locais (Rodovias Federais, Estaduais, Municipais/vicinais), para transporte de materiais, equipamentos 

e mão de obra, provocando interferências à utilização cotidiana das vias pela população da região. 

Para minimizar esta pressão e diminuir o risco de acidentes de trânsito, deverá ser implantado um 

sistema de sinalização especial e redutores de velocidade nas vias de acesso aos canteiros de obra. 

Deverá também ser levantada a informação de quais vias serão utilizadas, de maneira a propiciar uma 

melhor logística e menor interferência. 

Serão implementadas ações de logística para que os veículos de carga respeitem, sempre que 

possível, o fluxo de veículos que já utilizam as vias de acesso ao empreendimento e circunvizinhas ao 

mesmo, e considerar a possibilidade de evitar os períodos de pico do trânsito na Área de Influência. Os 

veículos relacionados ao empreendimento deverão fazer uso de trajetos considerando os indicativos 

das prefeituras das áreas intervencionadas. 

Essa medida é considerada mitigadora, preventiva e de média eficácia, já que não reverterá a 

ampliação da circulação de veículos na fase de instalação, sendo de responsabilidade do 

empreendedor. Tal medida está relacionada aos fatores ambientais: “População”, “Infraestrutura 

rodoviária” e “Infraestrutura Hidráulica, Energética e Viária”. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventiva / Média eficácia  

Impactos associados 

7. Interferência sobre o cotidiano da população (Instalação) 

9. Pressão sobre o tráfego rodoviário e infraestrutura rodoviária (Instalação) 

11. Interferências sobre a infraestrutura hidráulica, energética e viária (rodovias 
e ferrovias) existente (Instalação) 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Comunicação Social  
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Medida 20 - Comunicação com as Empresas e Órgãos Responsáveis pelos Serviços de Infraestrutura 

Energética e Viária existente na Área de Influência. 

Esta medida tem o propósito de estreitar a comunicação entre o empreendedor e as empresas 

concessionárias ou órgãos públicos responsáveis pelas linhas de transmissão e estradas cruzadas pelo 

traçado dos oleodutos, a fim de minimizar ou anular os transtornos sobre estes serviços. 

Assim, as empresas e os órgãos públicos responsáveis pelos serviços afetados serão contatados para 

definir as melhores estratégias de cruzamento, levantar quaisquer cuidados necessários e traçar o 

melhor plano de comunicação e sinalização durante as obras. 

Esta medida de comunicação é considerada mitigadora, preventiva e de alta eficácia, uma vez que 

a comunicação antecipada proporciona a minimização dos efeitos adversos das interferências sobre 

os serviços locais, atuando diretamente sobre o fator ambiental “Infraestrutura hidráulica, energética e 

viária” e indiretamente sobre o fator ambiental “População”. As ações são da responsabilidade do 

empreendedor, tendo início na fase de planejamento e termino ao final da fase de implantação. 

Classificação da medida Mitigadora / Preventiva / Alta eficácia  

Impactos associados 

7. Interferência sobre o cotidiano da população 

11. Interferências sobre a infraestrutura hidráulica, energética e viária (rodovias 
e ferrovias) existente (Instalação) 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Gerenciamento da Obra 

Programa de Comunicação Social  

Medida 21 - Priorização de contratação da mão de obra local 

Perante a demanda de alocação de mão de obra podendo variar de 80 a 1.160 trabalhadores ao longo 

dos dois anos de obras na fase de instalação, sendo que entre os meses 4 e 20 o número de 

trabalhadores terá uma variação prevista de 1.010 a 1.160 trabalhadores, o empreendedor deve 

implementar ações de mobilização e desmobilização da mão de obra. No caso da mobilização, essas 

ações devem garantir o maior número possível de contratações locais para os empregos gerados, 

respeitando o critério de qualificação, para atuar nas fases de implantação e operação do 

empreendimento. No caso da desmobilização, as ações devem orientar a mãe de obra desmobilizada 

para outras oportunidades. 

Vale destacar que como a disponibilização das vagas do Projeto SPOT assim como a orientação e o 

direcionamento profissional depende da articulação de parcerias com Prefeituras e órgãos afins, estas 

medidas deverão ter o suporte do Programa de Comunicação Social. 

Deverão ser estabelecidas parcerias com os programas municipais de recrutamento, capacitação e 

seleção de mão de obra do Sistema Nacional de Emprego - SINE, do Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - SEBRAE, do Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial - SENAC, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e do 

sistema SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte - Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte). Esta medida potencializará a geração de empregos indiretos. 

Esta medida é potencializadora e de média eficácia, uma vez que pode potencializar a natureza positiva 

dos impactos identificados para o fator ambiental “Nível de emprego”. Por outro lado, ela irá mitigar de 

forma preventiva, com média eficácia os efeitos negativos sobre o fator ambiental “População. 

Sua implementação é de responsabilidade do empreendedor, em parceria com o poder público e 

órgãos afins, devendo ser realizada na fase de planejamento do empreendimento e permanecendo 

durante as fases de construção e operação, conforme necessidade de contratação, o que a caracteriza 

como de médio prazo. 
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Classificação da medida Potencializadora/ Média Eficácia  

Impactos associados 

1. Geração de expectativas da população 

3. Geração de empregos. 

7. Interferência sobre o cotidiano da população. 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Mobilização e Desmobilização de mão de obra 

Programa de Comunicação Social  

Medida 22 - Atendimento à Saúde da Mão de Obra. 

O Atendimento à saúde e à segurança dos trabalhadores é parte dos procedimentos para implantação 

e funcionamento de canteiro de obras, cujos procedimentos estão configurados por meio da 

implantação de ações como contratação de serviços especializados em engenharia de segurança e em 

medicina do trabalho; criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA; treinamento 

admissional e periódico dos empregados contratados; exames admissionais, periódicos e 

demissionais. 

Além da prevenção de acidentes e do atendimento nestas ocorrências, deve haver especial atenção à 

prevenção de endemias e Doenças Sexualmente Transmissíveis, visto que a mão de obra proveniente 

de outras localidades pode estar doente ou, ainda, na convivência com moradores locais expô-los ao 

risco de contaminação. Para evitar que isto ocorra, além de exames admissionais e demissionais,  

torna-se necessário que os empregados contratados sejam orientados na prevenção destas doenças 

e na identificação das mesmas, através de ações educacionais específicas. 

Esta medida é caracterizada como mitigadora, atuando indiretamente sobre os fatores ambientais de 

“Infraestrutura de serviços essenciais” e “População.” É considerada preventiva de média eficácia e 

deve ser implementada durante a fase de instalação. O responsável pela implementação é o 

empreendedor.  

Classificação da medida Mitigadora/ Preventiva/ Média Eficácia  

Impactos associados 
4. Pressão sobre a infraestrutura de serviços essenciais existentes 

7. Interferência sobre o cotidiano da população. 

Planos e Programas 
associados 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Programa de Gerenciamento da Obra 

9.1.3 Síntese Conclusiva 

O Quadro 9.1 (Matriz de Avaliação das Medidas Ambientais) consolida as avaliações das medidas 

ambientais previstas para os impactos relacionados ao Projeto SPOT, subsidiando assim a síntese 

conclusiva dos benefícios destas medidas. 
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Quadro 9.1: Matriz de Avaliação das Medidas Ambientais propostas para o SPOT.

T
IP

O
 

C
A

R
Á

T
E

R

E
F

IC
Á

C
IA

C

P

2 Mt C A

3 Co - -

4 Cp - -

5 Mt P A

6 Cp - -

7 Mt P M

8 Mt P A

9 Mt P M

10 Co - -

AVALIAÇÃO DA MEDIDA

Medidas Ambientais previstas para os Impactos 

Reposição de vegetação nativa

Nº MEDIDAS MITIGADORAS, DE CONTROLE  E POTENCIALIZADORAS

Recomposição de áreas degradadas

1 Mt

Acompanhamento das alterações hidrossedimentológicas e na qualidade da água

Acompanhamento de atividades minerárias

Resgate da fauna silvestre

Minimização da introdução de espécies exóticas

M

Controle de supressão de vegetação

Identificação e controle de processos erosivos e de assoreamento

Umedecimento do terreno

Gerenciamento de emissões atmosféricas 
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Com o objetivo de contribuir para a viabilidade ambiental deste empreendimento, foram propostas  

22 medidas ambientais, sendo 09 relacionados ao meio natural e 11 relacionadas ao meio 

socioeconômico. Das 22 medidas propostas, 12 medidas são mitigadoras, 04 de controle,  

05 compensatórias e 02 potencializadora conforme observado no Quadro 9.1. A diferença no total 

de medidas observado refere-se à classificação de algumas medidas a medida 18. Proteção aos Bens 

Culturais Acautelados tanto em medida mitigadora quanto compensatória. 

Algumas medidas estão associadas a mais de 1 (um) impacto, enquanto alguns impactos têm mais de 

uma medida associada. 

De acordo com o caráter, das 12 medidas mitigadoras propostas, somente 03 tem caráter corretivo 

(que prevê ações que possam corrigir total ou parcialmente alterações que já ocorreram). As demais 

medidas apresentam caráter preventivo, denotando o peso das medidas indicadas, já que medidas 

mitigadoras preventivas reduzem a intensidade do impacto antes mesmo que ele aconteça. 

Das 22 medidas propostas 04 são voltadas para o controle de impactos. Tais medidas foram propostas 

para impactos sobre fatores ambientais cujas medidas mitigadoras associadas demandam 

acompanhamento para validação da eficácia prevista. Assim, as medidas em questão visam 

acompanhar/monitorar as condições do fator ambiental afetado de modo a validar a avaliação do 

impacto identificado e a eficácia da medida mitigadora e servir de subsídio para proposição de medidas 

adicionais, caso necessário, ao longo da implantação do empreendimento. 

Os Quadros 9.2 e 9.3 apresentam uma avaliação global da contribuição das medidas propostas para a 

mitigação dos impactos associados ao Projeto SPOT, sendo o primeiro para o meio físico-biótico e o 

segundo para o meio socioeconômico. 
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Co - -
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3 ✓ C, G, H N D Lo L P Ir NC C B M M Cp - -

4 ✓ K N D Lo Im T Re CM C B M M Co - -

Quadro 9.2: Matriz de correlação entre impactos e medidas dos meios físico e biótico.
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Quadro 9.3: Matriz de correlação entre impactos e medidas do meio socioeconômico.

LEGENDA
LEGENDA

Natureza Temporalidade Duração Reversibilidade Frequência Magnitude Sensibilidade Importância

N = Negativo Im = Imediata T = Temporário Re = Reversível P = Pontual A = Alta A = Alta G = Grande

Tipo de Medida

P = Positivo C = Curta P = Permanente Ir = Irreversível C = Contínuo M = Média M = Média M = Média Mt = Mitigadora P = Preventivo

M = Média Ci = Cíclico B = Baixa B = Baixa P = Pequena Co = Controle C = Corretivo

L= Longa In = Intermitente Pt = Potencializadora

Forma de incidência Cumulatividade e sinergia Abrangência espacial
Cp = Compensatória

D = Direto NC = Não cumulativo Lo = Local

I = Indireto CM = Cumulativo R = Regional

CS = Cumulativo sinérgico Er = Extrarregional

Aspectos
B = Baixa

A.  Divulgação do projeto J. Geração de emissões atmosféricas e material particulado M = Média

B. Liberação da faixa de servidão administrativa K. Nível de ruídos A = Alta

C. Limpeza e supressão de vegetação na faixa de trabalho e nas áreas destinadas aos canteiros de obras L. Travessia de áreas alagadas e de corpos hídricos superficiais

D. Mobilização de mão de obra M. Travessia de rodovias e estradas vicinais

E. Geração de resíduos sólidos N. Realização do teste hidrostático 

F. Aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços O.  Estabelecimento da faixa de servidão administrativa

G. Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora P.  Manutenção da faixa de servidão administrativa

H. Escavação de valas para lançamento de dutos Q.  Operação do Projeto SPOT

I. Movimentação de veículos pesados

Eficácia das Medidas 

Mitigadoras e Potencializadoras

Caráter da Medida 

Mitigadora

4/4
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A implementação de um número elevado de ações ambientais requer um planejamento que deve dispor 

de ferramentas de gestão integrada adequadas às ações. Tais ferramentas deverão permitir o controle 

da correta execução das medidas e programas propostos, bem como a validação de sua eficácia, 

contribuindo com a tomada de ações corretivas e preventivas adicionais em tempo e eficiência 

adequados, caso necessário. 

As medidas aqui propostas estão todas inseridas em Programas Ambientais, descritos no próximo item 

deste estudo. Para um eficiente acompanhamento dos seus resultados, é importante a implementação 

de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), pois permitirá controlar os aspectos ambientais ligados às 

atividades do Projeto SPOT, registrando desde a escolha do local de instalação do empreendimento 

até o destino final dos efluentes e resíduos gerados. Tais ações têm como objetivo proporcionar uma 

operacionalização mais sustentável do empreendimento. 

9.2 Programas Ambientais 

Conforme exposto anteriormente, todas as medidas propostas para os impactos identificados estão 

associadas aos programas ambientais, como forma de garantir sua implementação e apresentação dos 

resultados obtidos de forma sistematizada e periódica aos órgãos ambientais competentes. 

Para acompanhamento da implantação dos Programas Ambientais referentes à manutenção da 

qualidade ambiental da área do Projeto SPOT, o empreendedor deve apresentar um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA), que consiste em um conjunto de atividades e ações planejadas para gerir ou 

administrar a relação do empreendimento com o meio ambiente. 

Com exceção do SGA, os programas propostos possuem a seguinte estrutura: 

a) Justificativa; 

b) Objetivo Geral e específico; 

c) Público-alvo; 

d) Descrição do Programa; 

e) Interrelação com outros Programas; 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos; 

g) Etapas de Execução; e 

h) Cronograma. 

9.2.1 Sistema de Gestão Ambiental 

a) Justificativas 

Com uma extensão de 45,3 km, o Projeto SPOT está projetado para ser instalado entre Unidade para 

Tratamento de Petróleo (UTP) no Porto do Açu, em São João da Barra /RJ, passando pelos municípios 

de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã e terminam na Estação de Barra do 

Furado, da Petrobrás, em Quissamã/RJ. 

Foi previsto neste EIA a ocorrência de 25 Impactos Ambientais associados a 21 Medidas Ambientais 

agrupadas em 15 Programas. 

A implementação de ações ambientais requer um planejamento rigoroso, o qual deve dispor de 

ferramentas de gestão integrada dessas ações. Essas ferramentas deverão permitir o controle da 

execução de forma correta das medidas e programas que foram propostos, bem como a validação de 

sua eficácia. 
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A adoção de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para o Projeto SPOT é justificável pela 

necessidade de execução e manutenção de procedimentos fundamentais para assegurar a contínua 

verificação da conformidade legal, estabelecendo-se em tempo adequado ações corretivas e 

preventivas adicionais, caso necessário. 

b) Objetivos 

O objetivo geral do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é estabelecer mecanismos eficientes que 

permitam a execução e o controle das medidas propostas e demais ações integrantes dos programas 

ambientais para uma adequada implementação dos cuidados ambientais previstos para o Projeto 

SPOT. 

Os objetivos específicos deste SGA são apresentados a seguir: 

• Definir diretrizes gerais para estabelecimento da base ambiental para os serviços relativos aos 

programas ambientais do Projeto SPOT; 

• Estabelecer procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais para viabilizar a implementação das 

ações propostas nos programas ambientais nas diversas fases do projeto do empreendimento; 

• Estabelecer mecanismos de Supervisão Ambiental das obras previstas para o trecho terrestre; 

• Estabelecer mecanismos de acompanhamento da implantação dos programas ambientais do 

oleoduto por profissionais especializados; 

• Assegurar o controle dos aspectos ambientais significativos identificados na avaliação de impactos 

do trecho terrestre indicados neste EIA; 

• Implementar ações e procedimentos para garantir a conformidade da implantação do Projeto SPOT 

com a legislação ambiental aplicável e com a Política Ambiental da empresa. 

c) Descrição 

A interrelação existente entre os Programas Ambientais dos grupos acima mencionados torna 

necessária a constante troca de resultados entre as equipes responsáveis pela implantação e gestão 

dos Programas Ambientais do Projeto SPOT, visando garantir o sucesso deste SGA. 

O SGA será desenvolvido de acordo com os seguintes procedimentos: 

• Realizar detalhamento executivo dos programas ambientais propostos; 

• Elaborar e reunir diretrizes e procedimentos ambientais pertinentes aos trechos marítimo e terrestre 

do oleoduto para contratação de serviços especializados; 

• Implementar e acompanhar a execução dos programas ambientais de acordo com o estabelecido 

no Plano Básico Ambiental (PBA); 

• Acompanhar ações ambientais durante o desenvolvimento das obras; 

• Estabelecer e garantir o cumprimento do Código de Conduta dos trabalhadores da obra e de apoio 

administrativo, especialmente no que diz respeito à convivência com as comunidades locais; 

• Elaborar e aplicar atividades de treinamento para os trabalhadores, através dos Programas de 

Educação Ambiental e Comunicação Social. 

O responsável legal pela implementação do referido SGA é o empreendedor. A seguir é apresentada 

a lista dos Programas Ambientais propostos. 
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Programas Ambientais dos Meios Físico e Biótico 

• Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento; 

• Programa de Monitoramento das Águas Superficiais; 

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD; 

• Programa de Acompanhamento de Atividades Minerárias; 

• Programa de Reposição de Vegetação Nativa;  

• Programa de Resgate de Germoplasma; 

• Programa de Controle de Supressão de Vegetação; 

• Programa de Resgate da Fauna Silvestre. 

Programas Ambientais do Meio Socioeconômico 

• Programa de Gerenciamento da Obra; 

• Programa de Comunicação Social 

• Programa de Negociação e Indenização 

• Programa de Educação Ambiental 

• Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 

• Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados e Registrados 

• Programa de Engajamento de Partes Interessadas 

• Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

• Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra 

• Programa de Fomento da Aquisição de Insumos e Contratação de Fornecedores 

• Plano de Ação de Emergência e Contingência 

9.2.2 Programas Ambientais dos Meios Físico e Biótico 

9.2.2.1 Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento 

a) Justificativas 

O Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e Assoreamento é decorrente da identificação 

do impacto 1. Início ou Intensificação dos Processos Erosivos e de Assoreamento e sua execução 

permite acompanhar possíveis instalações de processos erosivos, garantindo a implementação de 

ações de estabilização e recuperação, evitando danos aos solos e ao sistema hidrográfico, na área de 

implantação do empreendimento. 

O aumento de processos erosivos que podem resultar em assoreamento de cursos d’água está 

associado às atividades de escavação de vala para lançamento do duto e de travessia dos referidos 

cursos, sendo esta última a que apresenta maior risco. 
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b) Objetivo geral e específicos 

O objetivo geral deste programa é monitorar indícios de instabilização dos solos e encostas, em 

particular os que possam resultar em assoreamento de corpos hídricos, além de promover ações 

voltadas à prevenção e correção de eventuais processos erosivos. 

Os objetivos específicos são: 

• Monitorar a instalação de processos erosivos e instabilização de encostas;  

• Caracterizar as feições erosivas ou instabilizações que eventualmente venham a se instalar, tendo 

em vista seus mecanismos formadores; 

• Identificar a ocorrência de pontos assoreados nos cursos d’água; e 

• Tomar as medidas cabíveis para a estabilização das feições e recuperação dos cursos d’água, de 

acordo com as características de cada caso observado.  

c) Público-alvo 

Tendo em conta a natureza do programa, pode ser considerado como público-alvo o órgão ambiental 

licenciador, as prefeituras municipais envolvidas, a população local e o empreendedor. 

d) Descrição do Programa 

Para que se previna e acompanhe a evolução dos processos erosivos, foram estabelecidos os 

seguintes procedimentos metodológicos: 

• Levantamento, antes do início das obras, dos processos erosivos, de instabilização de encostas e 

de assoreamento em corpos d’água que se encontrem instalados e possam ser afetados pela 

execução das obras e operação do oleoduto; 

• Elaboração de um cadastramento e mapeamento das principais ocorrências observadas ao longo 

da faixa (Área de Influência) de forma a montagem de um diagnóstico de ocorrência × intervenção; 

• Vistorias periódicas para identificação da inicialização de processos erosivos, de instabilização de 

encostas e de assoreamento; 

• Determinação e implementação das ações necessárias à estabilização das áreas afetadas e 

recuperação de cursos d’água; 

• Orientação, junto aos executores da obra para que sejam evitadas atividades construtivas em 

momentos de alta pluviosidade, quando são potencializados os riscos de assoreamento devido ao 

carreamento de material escavado para os corpos hídricos; 

• Adoção de sistemas de controle de erosão e carreamento de sedimentos para evitar assoreamento 

de drenagens e corpos d’água, e instalação de estruturas que visam à retenção de sedimentos em 

pontos de travessia de cursos d’água na instalação do duto. 

• Acompanhamento do comportamento das áreas com problemas identificados, onde as ações para 

prevenção, estabilização e recuperação forem tomadas, durante a fase de obras e de operação do 

oleoduto;  

• Concluídas as ações corretivas, revegetar a faixa de servidão para proteger o solo e evitar sua 

compactação, além de prevenir a erosão superficial provocada pela chuva;  

• Elaboração de relatórios de acompanhamento dos processos erosivos. 

Todas as técnicas utilizadas deverão ser detalhadas no PBA (Plano Básico Ambiental). 
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e) Interrelação com outros programas 

O Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e Assoreamento se relaciona, principalmente, 

com os seguintes programas ambientais: 

• Plano Gerenciamento da Obra; 

• Programa de Monitoramento das Águas Superficiais  

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

Além da legislação geral aplicável ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo 

impacto ambiental, com relação a normas técnicas, cita-se a ABNT NBR 11682:2009 que trata da 

estabilidade de encostas resultantes de escavações ou aterros e cujas diretrizes devem ser aplicadas 

em caso de necessidade de intervenção em encostas naturais para fins de estabilização ou 

recuperação, e a NBR 8044 NB 756 (1983) com recomendações técnicas para procedimentos em 

projetos geotécnicos. 

g) Etapas de Execução 

O Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e Assoreamento será conduzido durante a etapa 

de instalação do Projeto SPOT. 

h) Cronograma 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.4 a seguir. 
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Quadro 9.4: Cronograma do Programa de Monitoramento de Processos Erosivos. 

 
 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Levantamento de dados preliminares

Cadastramento e mapeamento das principais ocorrências

Determinação das ações necessárias à estabilização das 

áreas afetadas

Acompanhamento das áreas de intervenção

Produtos

Relatórios Semestrais

Relatório Final

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos

Atividades
Planejamento Implantação Operação

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
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9.2.2.2 Programa de Monitoramento das Águas Superficiais 

a) Justificativas 

Os procedimentos de engenharia para a instalação dos dutos preveem utilização de recursos e práticas 

adequadas, como o uso de mantas geotêxteis, estivas removíveis, esteiras, pranchas, cercas-filtros e 

outros. Entretanto, além dos procedimentos normalmente utilizados para evitar o carreamento do 

material escavado, devem ser realizados estudos que visam o monitoramento hidrossedimentológico e 

da qualidade de água dos corpos hídricos atravessados pela faixa dos dutos ou situados nas suas 

imediações. 

O programa de monitoramento é necessário para que se tenha conhecimento das mudanças ocorridas 

nos cursos d’água e na qualidade da água durante a fase construtiva, de modo a subsidiar a 

recuperação de suas características originais após as obras. 

b) Objetivos 

A implementação do Programa de Monitoramento das Águas Superficiais tem como objetivo mensurar 

e avaliar as consequências das alterações hidrossedimentológicas e de qualidade da água que poderão 

surgir em função das intervenções na malha de drenagem natural.  

Os objetivos específicos são: 

• Aprofundar o conhecimento sobre o comportamento hidrossedimentológico e das condições de 

qualidade da água dos canais atravessados; 

• Acompanhar a evolução do comportamento hidrossimentológico e da qualidade da água; 

• Subsidiar, caso ocorram situações imprevistas, a proposição de medidas corretivas 

c) Público-alvo 

Considerando a natureza do programa, considera-se como público-alvo o órgão ambiental licenciador, 

as prefeituras municipais envolvidas, a população local e o empreendedor. 

d) Descrição do Programa 

Deverão ser monitoradas as descargas sólidas e líquidas em trânsito pelas calhas dos canais 

atravessados pela diretriz dos oleodutos, tomando-se como premissa a possibilidade de haver 

assoreamentos, que possam causar a diminuição da capacidade de armazenamento dos cursos 

d’água, interferindo no escoamento ou causando remansos nas temporadas chuvosas. 

Deverão ser coletadas amostras para análise do sedimento em suspensão e do material do leito nas 

calhas e nos deságues dos canais. As amostragens de campo deverão ser definidas nas seções de 

coleta em função das características e avaliação dos seguintes parâmetros: geometria, hidráulica, 

hidrologia e sedimentologia (batimetria, talude, tipo de leito, velocidade de escoamento, seção molhada 

e profundidade, entre outros). Deverão ser medidas ainda temperatura da água e turbidez no início e 

no final de cada amostragem. 

Adicionalmente devem ser monitorados parâmetros que avaliem a qualidade da água antes, durante e 

depois da instalação do Projeto SPOT ao longo de todos os trechos onde ocorrerão travessias. Nos 

mesmos pontos onde foram feitas as coletas de água, a jusante e montante da travessia do curso 

d’água pela faixa, deverão ser realizadas coletas de sedimento para a amostragem dos teores de óleos 

e graxas. 

Na continuidade desse programa, a elaboração do relatório de medições deverá apresentar uma 

comparação entre as medições da campanha de definição das características de background  

(primeiro relatório) e as medições feitas logo após o início das obras. Essa comparação pode revelar a 
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existência de processos erosivos agressivos, potencialmente geradores de assoreamentos 

inconvenientes em pontos chaves dos caudais. 

Da mesma maneira, os resultados da primeira campanha de qualidade de água deverão ser 

comparados com os resultados das coletas subsequentes de modo que sejam identificados as 

mudanças na qualidade da água causados pela construção do duto naquela seção. 

Caso venham a ocorrer assoreamentos causados pela execução das obras, devem ser implementadas 

ações para o desassoreamento ou de limpeza de corpos hídricos, visando promover a recuperação da 

capacidade de escoamento dos cursos d’água. 

A limpeza desses corpos d’água deve ser efetuada preferencialmente durante o período de estiagem, 

imediatamente após a identificação dos pontos-chave de assoreamento. Com isso pretende-se evitar 

que a morfologia fluvial seja alterada e venha a interferir nas condições de escoamento natural dos 

cursos d’água na próxima temporada chuvosa. 

Da caracterização mencionada acima devem constar dados como: o georreferenciamento dos 

polígonos assoreados; a cubagem dos volumes a serem removidos; o levantamento das condições 

operacionais nos locais de intervenção (se zona urbana, se rural); as condições de transporte e 

previsão de locais adequados para a disposição final do material coletado nos corpos hídricos. 

e) Interrelação com outros Programas 

Este programa se inter-relaciona com os Programas Monitoramento de Processos Erosivos, de 

Controle de Supressão, e de Recuperação de Áreas Degradadas. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Ouros Requisitos 

O Programa de Monitoramento das Águas Superficiais tem respaldo legal nas seguintes resoluções: 

• Resolução CONAMA Nº 357/05, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes;  

• Resolução CONAMA Nº 454/12, estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais 

para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional ; e 

• Resolução CONAMA Nº 274/00, estabelece as diretrizes para avaliação da qualidade das águas de 

forma a assegurar as condições necessárias à recreação de contato primário. 

g) Etapas de Execução 

O Programa de Monitoramento das Águas Superficiais será conduzido durante a etapa de instalação 

do Projeto SPOT. 

h) Cronograma 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.5 a seguir. 

 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

47 

Quadro 9.5: Cronograma do Programa de Monitoramento de Águas Superficiais. 

 
 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Levantamento de dados preliminares

Levantamento preliminar de campo

Campanhas de campo para coleta de dados nos canais 

atravessados

Análise dos dados

Produtos

Relatórios Semestrais

Relatório Final

Programa de Monitoramento de Águas Superficiais

Atividades
Planejamento Implantação Operação

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
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9.2.2.3 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 

a) Justificativas 

As obras de implementação do Projeto SPOT demandarão atividades que podem resultar na 

degradação do ambiente e na alteração paisagística, podendo afetar algumas áreas de maneira 

temporária e outras de forma permanente. Desta forma, a recuperação de áreas degradadas após as 

obras de construção do oleoduto é de fundamental importância para a compatibilização do 

empreendimento com o meio ambiente. 

Neste contexto, fica evidenciado que o presente programa remete às ações corretivas em áreas 

alteradas durante a fase de instalação do Projeto SPOT, de forma a se manter a qualidade ambiental 

nas áreas afetadas e o equilíbrio do meio como um todo. 

b) Objetivos 

O presente Programa tem como objetivo principal recuperar, através da aplicação de técnicas 

específicas, as áreas degradadas durante a implantação do Projeto SPOT. Para que se alcance este 

objetivo, foram considerados os seguintes objetivos específicos: 

• Revegetar áreas impactadas; 

• Promover a reintegração paisagística das áreas intervencionadas; 

• Recuperar as áreas que serão temporariamente intervencionadas (acessos temporários, canteiro 

de obras, pátio de dutos). 

c) Público-alvo 

Considera-se como público-alvo o empreendedor, os órgãos ambientais responsáveis pelo 

licenciamento do empreendimento, os gestores das unidades de conservação intervencionadas pela 

implantação do empreendimento e a população residente, circunvizinha, e usuária dos ecossistemas 

intervencionados pela implantação do Projeto SPOT. 

d) Descrição do Programa 

A execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas obedecerá a critérios de prioridade 

no que diz respeito às necessidades ambientais mais urgentes, como a proteção de cursos de água e 

áreas com acentuado risco de erosão. A definição das áreas-alvo se baseará nos resultados do 

diagnóstico ambiental, levando em consideração as situações relativas ao uso antrópico, 

características edáficas e ao grau de conservação dos remanescentes. Serão aplicados procedimentos 

específicos nas áreas, de acordo com seu uso anterior e posterior à implantação do empreendimento, 

buscando-se prevenir impactos secundários ou terciários, decorrentes das ações de supressão da 

vegetação e/ou preparo de terreno. 

Através da identificação de áreas prioritárias, busca-se prevenir impactos secundários ou terciários, 

decorrentes das ações de supressão da vegetação e preparo de terreno para instalação do Projeto 

SPOT. Assim, as áreas a serem priorizadas deverão ser: 

• Áreas que apresentam elevado potencial de erodibilidade do solo, próximo a corpos d’água; 

• Margens de corpos d’água, especialmente aqueles com funções de mananciais; 

• Áreas localizadas em zonas de recarga hídrica e de relevância ecológica ou uso humano; 

• Áreas de interligação de remanescentes florestais na paisagem regional (corredores ecológicos). 
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O cadastro de áreas degradadas será feito a partir dos levantamentos de campo ao longo das áreas 

afetadas. Um relatório sintético deverá ser produzido para registrar as áreas que serão alvo das ações 

de recuperação, cujas localizações deverão ser georreferenciadas com auxílio de equipamento de 

GPS. As áreas devem ser registradas por documentação fotográfica. Em paralelo, deve ser realizado 

o cadastramento das áreas de maior sensibilidade ambiental intervencionadas e de domínio de 

unidades de conservação, com o intuito de direcionar a seleção de espécies, principalmente de 

gramíneas utilizadas nas atividades de recomposição da faixa de dutos e no controle de processos 

erosivos, em observância à mitigação do impacto de Introdução de Espécies Exóticas e às medidas 

correlatas. Especificamente para a recomposição da faixa em ambientes de restinga, deverão ser 

priorizadas as espécies presentes nas diferentes formações e tipologias de restinga, as quais ocorrem 

de forma distinta ao longo da faixa desde a praia até as áreas de transição com os remanescentes 

florestais. 

Considerando os diferentes tipos de intervenção e o perfil ambiental da área de implantação do 

empreendimento, deverão ser necessárias intervenções mecânicas (construção de canaletas de 

drenagem e intervenções de bioengenharia); intervenções edáficas (recuperação da qualidade e da 

fertilidade do solo) e intervenções vegetativas (seleção das espécies adequadas para a recuperação 

das áreas degradadas). 

O acompanhamento das atividades deverá ser realizado através de acompanhamentos periódicos e 

monitoramentos regulares, a fim de  que se possa verificar e comprovar a eficácia das atividades. A 

consolidação e divulgação das informações adquiridas através do acompanhamento e avaliação das 

ações do programa ocorrerão através da elaboração de relatórios.  

e) Interrelação com outros programas 

Este programa atuará em consonância com os seguintes Programas: 

• Programa de Gerenciamento da Obra; 

• Programa de Reposição de Vegetação Nativa; 

• Programa de Controle de Supressão de Vegetação. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Ouros Requisitos 

A execução do Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação aplicável, listada, em 

rol não exaustivo, a seguir, e/ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser editados no período 

de desenvolvimento da atividade: 

• Lei Nº 6.938/1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências; 

• Lei nº 12.651/2012: Institui o novo Código Florestal; e suas alterações; 

• Resolução CONAMA nº 369/2006: Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 

interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 

vegetação em Área de Preservação Permanente – APP; 

• Resolução CONAMA Nº 429/2011: Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de 

Preservação Permanente - APPs. 

g) Etapas de Execução 

O Programa Recuperação de Áreas Degradadas será conduzido durante as etapas de instalação e 

operação do empreendimento. 

h) Cronograma 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.6 a seguir.  
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Quadro 9.6: Cronograma do Programa de Recuperação de áreas degradadas (PRAD). 

 
 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Levantamento de dados preliminares

Vistoria preliminar de campo

Recomposição do solo e ajuste topográfico

Eliminação de focos erosivos

Implantação de Projetos de Revegetação

Manutenção e Monitoramento

Produtos

Relatórios Semestrais

Relatório Final

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Atividades
Planejamento Implantação Operação

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
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9.2.2.4 Programa de Acompanhamento de Atividades Minerárias 

a) Justificativas 

O Programa de Acompanhamento de Atividades Minerárias pretende identificar, esclarecer e detalhar 

as interferências entre as atividades minerárias e a instalação e operação do Projeto SPOT. Este 

programa tem como objetivo apresentar a estratégia de ação que o empreendedor deve seguir para 

caracterizar em detalhe as interferências atuais e potenciais do empreendimento com as atividades 

minerárias existentes na área de influência, posto que estas podem estar sobrepostas com áreas 

licenciadas para o desenvolvimento de atividades minerárias. 

Sendo assim, os titulares de direitos minerários e os superficiários com contrato de arrendamento de 

exploração mineral deverão ser identificados para que o empreendedor possa indenizá-los de forma 

adequada, de acordo com o que estabelece a legislação, considerando os padrões técnicos, as 

reservas minerais e o valor de mercado do bem mineral. 

b) Objetivos 

Este programa tem como o objetivo geral equacionar as questões legais referentes ao processo de 

licenciamento das áreas mineradoras, na área de influência direta da instalação dos dutos junto aos 

órgãos responsáveis, considerando a legislação específica (Código de Mineração) e respeitando os 

direitos dos detentores das licenças. 

Os objetivos específicos são: 

• Monitorar as áreas onde ocorrem as extrações minerais próximas ao empreendimento; 

• Realizar negociações, caso necessário, entre o empreendedor e os que detêm os títulos minerários, 

procurando melhores acordos entre as partes envolvidas; 

• Promover o controle das atividades minerárias que ocorram na região, buscando definir os 

procedimentos necessários à viabilização da instalação do duto; e 

• Identificar novos processos de direitos minerários que possam ter sido pedidos até a implementação 

da faixa de servidão. 

c) Público-alvo 

Considerando a natureza do programa, pode ser considerado como público-alvo a Agência Nacional 

de Mineração (ANM), os proprietários dos direitos minerários, os superficiários com contrato de 

arrendamento para extração minerárias, os envolvidos no processo de licenciamento, o órgão 

ambiental licenciador, as prefeituras municipais envolvidas, a população local e o empreendedor. 

d) Descrição do Programa 

Para a execução do programa será necessário, principalmente, a atualização do levantamento dos 

Processos Minerários inseridos Área de Influência. Para isso se utilizarão os dados disponibilizados 

pelo Banco de Dados SIGMine (Informações Geográficas da Mineração) da ANM, estabelecendo assim 

um contato contínuo com o empreendedor sobre possíveis conflitos de uso entre as atividades 

minerárias e a instalação dos oleodutos. 

A partir das informações obtidas na ANM serão estabelecidas as diretrizes para o desenvolvimento dos 

trabalhos de campo. Dessa forma, será elaborado um cadastro no qual serão considerados os 

processos que apresentarem atividades de pesquisa ou os processos que apresentarem algum tipo de 

extração, de acordo com o Cadastro Mineiro. O cadastro eletrônico será atualizado semestralmente e 

incluirá as áreas e os detentores de direitos minerários, assim como a situação das áreas. Por último, 

serão elaborados relatórios semestrais, onde serão apresentadas as informações levantadas junto à 
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ANM e durante trabalhos de campo, além da situação jurídica no período analisado e a situação dos 

acordos firmados com os detentores de direitos minerários nas áreas afetadas. 

e) Interrelação com outros programas 

O Programa de Acompanhamento de Atividades Minerárias possui relação, principalmente, com os 

seguintes programas ambientais: 

• Programa Gerenciamento da Obra; 

• Programa de Monitoramento Processos Erosivos; 

• Programa de Negociação, Indenização e Reassentamento 

• Programa de Comunicação Social; e 

• Programa de Educação Ambiental. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

• Decreto Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 

• Portaria DNPM nº 155, de 12 de maio de 2016 

g) Etapas de Execução 

O Programa de Acompanhamento de Atividades Minerárias será conduzido durante as etapas de 

planejamento, instalação e operação do empreendimento. 

h) Cronograma 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.7 a seguir. 
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Quadro 9.7: Cronograma do Programa de Atividades Minerárias. 

 

 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Levantamento de dados preliminares

Solicitação de não emissão de novos títulos minerários na 

área de influência

Levantamento detalhado dos processos interferentes

Vistorias de Campo

Pedido de Desapropriação (bloqueio) de áreas com Títulos 

já concedidos interferentes com área de interesse do 

empreendimento

Obtenção de eventuais acordos com os Titulares de 

processos minerários

Produtos

Relatórios Semestrais

Relatório Final

Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias

Atividades
Planejamento Implantação Operação

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4



Mott MacDonald |   | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

54 

9.2.2.5 Programa de Reposição de Vegetação Nativa 

a) Justificativas 

O Programa de Reposição de Vegetação Nativa objetiva a adequação do empreendimento às 

exigências legais decorrentes da supressão de vegetação arbórea e arbustiva e as intervenções na 

vegetação em Áreas de Preservação Permanente (APPs) para a implantação do empreendimento. A 

supressão vegetal e as intervenções na vegetação em APPs foram identificadas e avaliadas como 

impactos negativos que não podem ser mitigados. Assim, a implantação deste programa torna-se uma 

medida compensatória ao impacto. 

A Reposição de Vegetação Nativa foi instituída como uma forma de compensação ambiental em 

decorrência da supressão de vegetação nativa descrita na Lei nº 12.651/2012, da supressão de 

vegetação nativa no Bioma Mata Atlântica descrita na Lei nº 11.428/2006 e regulamentada através do 

Decreto nº 6.660/2008, e da intervenção ou supressão de vegetação em APPs conforme previsto na 

Resolução CONAMA nº 369/2006.  

Assim sendo, a implantação do programa torna-se uma ação compensatória às interferências com a 

vegetação em virtude da implantação do Projeto SPOT, uma vez que estas interferências foram 

identificadas e avaliadas como impactos negativos, que não podem ser mitigados. 

Tratando-se do processo de licenciamento de um empreendimento, a reposição florestal deve ser 

realizada através do plantio e manutenção de espécies arbóreas ou arbustivas, preferencialmente no 

local onde ocorreu o dano. Entretanto, dada as limitações de regime operacional do empreendimento, 

o replantio no mesmo local mostra-se inviável. Desta maneira, conforme preconizado na legislação 

relativa à matéria, o programa priorizará a recuperação de áreas degradadas na mesma bacia 

hidrográfica ou no território dos municípios intervencionados, em acordo com o órgão ambiental 

licenciador. 

b) Objetivos 

Este programa tem como objetivo principal o atendimento às exigências legais para os casos 

excepcionais que possibilitam a intervenção e/ou supressão de vegetação nativa, inclusive sobre Áreas 

de Preservação Permanente - APP, presentes nas Leis nº 12.651/2012 e nº 11.428/2006 e na 

Resolução CONAMA n° 369, de 28/03/2006, assim como demais diplomas legais correlatos. 

Os objetivos específicos do programa serão: 

• Adequar o empreendimento às exigências legais relativas à supressão de vegetação e às 

intervenções com vegetação em APP;  

• Estabelecer as diretrizes para a reposição florestal obrigatória relacionada às supracitadas 

demandas para a implantação do empreendimento; 

• Contribuir para a recuperação e manutenção da biodiversidade no Bioma Mata Atlântica, conforme 

fitofisionomia impactada; 

• Contribuir para o aumento das áreas ocupadas por vegetação nativa na região. 

c) Público-alvo 

Tendo em conta a natureza do Programa de Reposição de Vegetação Nativa podem ser considerados 

como público-alvo, por serem interessados pelos resultados da implantação do programa, os órgãos 

ambientais (federais, estaduais e municipais) que conduzem o processo de licenciamento do 

empreendimento e as populações circunvizinhas da região onde será implantado o reflorestamento. 
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d) Descrição do Programa 

O Programa de Reposição Florestal contemplará ações de identificação e negociação das áreas para 

desenvolvimento de atividades de reflorestamento, e conforme preconizado na legislação aplicável à 

matéria, deverá privilegiar áreas na mesma região onde será implantado o empreendimento. 

A implantação da reposição de vegetação nativa deverá ser tecnicamente orientada por um projeto 

executivo, previamente aprovado pelo INEA-RJ. Este projeto executivo deverá contemplar no mínimo: 

a definição da área, as espécies a serem plantadas, os tratos culturais necessários e as metodologias 

de acompanhamento e de registro. Essas e outras ações podem ser separadas em quatro diferentes 

grupos de atividades que são apresentadas no Quadro 9.8 abaixo. 

Quadro 9.8: Descrição das atividades e ações a serem detalhadas no Projeto Executivo de 
Reposição de Vegetação Nativa. 

ATIVIDADE AÇÕES 

Planejamento e mobilização 
inicial 

1. Seleção das áreas prioritárias; 

2. Negociação de áreas ou estabelecimento de acordos para o reflorestamento; 

3. Realização de diagnóstico pormenorizado das áreas a serem reflorestadas; 

4. Definição das ações e espécies a serem empregadas; 

5. Levantamento de viveiros e outros potenciais fornecedores de insumos; 

Proteção da área 
6. Isolamento da área e retirada dos fatores de degradação; 

7. Combate às formigas cortadeiras; 

Manejo da vegetação 

8. Correção física e química do solo; 

9. Marcação e coveamento; 

10. Implantação sequencial de módulos de mudas; 

11. Plantio e enriquecimento de espécies com mudas; 

12. Indução natural e revitalização de banco de sementes; 

Manutenção, monitoramento 
e redefinição 

13. Manutenção das áreas reflorestadas. 

14. Monitoramento das áreas reflorestadas; 

15. Redefinição das ações a serem executadas. 

 

O cálculo da área a ser reposta, se baseará na legislação vigente, buscando preferencialmente, 

reflorestar áreas potenciais no mesmo bioma e bacia hidrográfica ou áreas adjacentes ao 

empreendimento. 

e) Interrelação com outros programas 

O Programa de Reposição Vegetação Nativa possui relação, principalmente, com os seguintes 

programas ambientais: 

• Programa de Controle de Supressão de Vegetação; 

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

• Programa de Resgate da Fauna Silvestre; 

• Programa de Monitoramento de Processos Erosivos; 

• Programa de Educação Ambiental. 
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f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Ouros Requisitos 

A execução do Programa de Reposição Florestal deverá ser realizada em conformidade com a 

legislação aplicável listada a seguir e/ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser editados no 

período de desenvolvimento da atividade. 

• Lei nº 12.651/2012: Institui o novo Código Florestal; 

• Lei Nº 6.938/1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências; 

• Resolução CONAMA Nº 369/2006: Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 

interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 

vegetação em Área de Preservação Permanente - APP; 

• Resolução CONAMA Nº 429/2011: Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de 

Preservação Permanente - APPs. 

g) Etapas de Execução 

O Programa de Reposição Vegetação Nativa terá início na etapa de instalação do empreendimento e 

perdurará até a fase de operação. 

h) Cronograma 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.9 a seguir. 
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Quadro 9.9: Cronograma do Programa de Reposição de Vegetação Nativa. 

 

 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planejamento e mobilização inicial

Proteção da área

Manejo da Vegetação

Manutenção, Monitoramento e Redefinição

Produtos

Relatórios Semestrais

Relatório Final

Programa de Recomposição de Vegetação Nativa

Atividades
Planejamento Implantação Operação

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
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9.2.2.6 Programa de Resgate de Germoplasma 

a) Justificativas 

A maneira ideal de se conservar as espécies e suas populações é estabelecendo a sua conservação 

in situ, que se refere à manutenção dos recursos vegetais dentro da comunidade da qual faz parte. 

Desta forma é possível se manter toda a variabilidade disponível de uma ou mais populações de 

espécies, permitindo a sua dinâmica e evolução no ecossistema. A conservação ex situ, ou seja, fora 

de seu local de origem, é um método complementar de conservação, embora tenha sido até hoje a 

mais utilizada, seja em banco de genes, sementes, in vitro ou plantas cultivadas em bancos ativos de 

germoplasma. 

Uma forma de se minimizar o impacto ambiental decorrente da supressão vegetal é a realização do 

resgate de germoplasma, com o intuito de se reduzir perdas significativas de diversidade genética nas 

populações vegetais. Tendo em vista as atividades de supressão de vegetação nas áreas da 

implantação, deverá ser realizado o resgate de germoplasma, especificamente a coleta de sementes e 

plantas vivas de espécies de interesse conservacionista, nas áreas afetadas pelo empreendimento, 

procurando-se resgatar de forma adequada os recursos genéticos disponíveis. 

Como alternativa à destinação do material coletado, sugere-se a transposição dos espécimes 

herbáceos, preferencialmente para áreas adjacentes à faixa dos dutos onde se encontram 

remanescentes de Restinga, e a utilização das mudas e sementes resgatadas. 

b) Objetivos 

O Programa de Resgate de Germoplasma tem como objetivos gerais a manutenção da variabilidade 

genética e da biodiversidade da vegetação, objeto de intervenção decorrente da implantação do Projeto 

SPOT. 

Os objetivos específicos deste programa serão: 

• Estabelecer as espécies alvo do resgate; 

• Resgatar o germoplasma vegetal das espécies-alvo encontradas na área intervencionada pela 

implantação do Projeto SPOT; 

• Realizar convênios com viveiros florestais da região para receber e processar o material resgatado, 

formando um banco de germoplasma vivo ex situ e temporário, com capacidade para produzir e 

cultivar as mudas das espécies-alvo lenhosas e das epífitas resgatadas até o momento de sua 

reintrodução na natureza; 

• Formar um banco de germoplasma vegetal a ser utilizado preferencialmente em atividades 

associadas ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e o Programa de Reposição de 

Vegetação Nativa do empreendimento. 

• Definir destinação final apropriada para o germoplasma resgatado e formas de conservação antes 

da destinação final (plantio).   

c) Público-alvo 

Considerando a natureza do Programa de Resgate de Germoplasma podem ser considerados como 

público-alvo, por serem interessados pelos resultados da implantação do programa, os órgãos 

ambientais (federal, estadual e municipal) que conduzem o processo de licenciamento do 

empreendimento, os viveiros florestais e as populações circunvizinhas da região onde será implantado 

o programa. 
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d) Descrição do Programa 

Os procedimentos a serem adotados para o resgate dos espécimes botânicos identificados seguem a 

seguinte sequência: 

• Mapeamento; 

• Coleta de sementes e propágulos; 

• Determinação da área para transplante; 

• Remoção dos indivíduos e transporte; 

• Replantio no local definido; 

• Monitoramento. 

O resgate de sementes deverá coincidir com a época da supressão da vegetação. Existem vários 

indicadores do ponto de maturação dos frutos, como: mudança na coloração e consistência, queda de 

frutos e sementes e presença de dispersores, os quais irão estabelecer os frutos a serem coletados. 

Após o beneficiamento, a semente já está pronta para ser semeada ou para ser armazenada. Porém, 

para que se obtenham bons resultados na armazenagem, é necessário que haja um suporte 

tecnológico. Neste caso, este projeto deverá criar uma parceria com laboratórios de sementes 

florestais. 

Todas as sementes resgatadas poderão, também, ser utilizadas no Programa de Reposição Florestal, 

que tem como objetivo a adequação do empreendimento às exigências legais decorrentes da 

supressão de vegetação necessária para a implantação, criando assim uma interação entre os 

programas a serem implementados. O Programa de Reposição Florestal vai ao encontro das Políticas 

Públicas nacional e estadual, que visam a recuperação e manutenção da biodiversidade. 

Os indivíduos arbóreos/arbustivos que forem transplantados devem ser previamente selecionados e 

mapeados. Posteriormente, devem ser definidas as áreas de transplante, as quais devem apresentar 

características semelhantes à área intervencionada e que ofereçam condições para o desenvolvimento 

dos espécimes transplantados. Preferencialmente, as áreas de transplante devem ser adjacentes ou 

próximas às áreas intervencionadas. 

Para a realização das ações identificadas neste programa deverá ser mobilizada equipe técnica 

comprovadamente qualificada. Todas as técnicas utilizadas pelo programa deverão ser detalhadas no 

Plano Básico Ambiental (PBA). 

e) Interrelação com outros programas 

• Programa de Gerenciamento da Obra; 

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

• Programa de Reposição de Vegetação Nativa; 

• Programa de Controle de Supressão da Vegetação; 

• Programa de Educação Ambiental. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Ouros Requisitos 

A execução do Programa de Resgate de Germoplasma vai ao encontro das Políticas Públicas nacional 

e estadual preconizadas pelo Programa de Reposição de Vegetação Nativa, que visam a recuperação 

e manutenção da biodiversidade. 
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g) Etapas de Execução 

O Programa de Resgate de Germoplasma deve ser iniciado previamente às atividades de supressão 

de vegetação, sendo executado ao longo da fase de instalação do empreendimento. 

h) Cronograma 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.10 a seguir. 
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Quadro 9.10: Cronograma do Programa de Resgate de Germoplasma. 

 

 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mapeamento

Coleta de sementes e propágulos

Determinação da área para transplante

Remoção dos indivíduos e transporte

Replantio em local definido

Monitoramento

Produtos

Relatórios Semestrais

Relatório Final

Programa de Resgate de Germoplasma

Atividades
Planejamento Implantação Operação

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
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9.2.2.7 Programa de Controle da Supressão da Vegetação 

a) Justificativas 

A implantação do Projeto SPOT irá demandar intervenção e supressão vegetal por conta das atividades 

de limpeza e preparo do terreno para a instalação da faixa dos oleodutos. Suas ações incidirão sobre 

áreas com influência fluvial (brejos), remanescentes de Restinga e vegetação de campos antrópicos. 

Em resposta a esta demanda, o presente programa justifica-se pela necessidade de controle da 

supressão de vegetação, com o intuito de minimizar os impactos negativos decorrentes desta atividade, 

e também pela necessidade da obtenção de autorização, concedida pelo órgão ambiental competente, 

para a supressão e transporte do material vegetal. Este programa está diretamente relacionado ao 

Programa de Resgate de Germoplasma, que prevê atividades de resgate da flora, focalizando espécies 

que estejam em listas oficiais de espécies ameaçadas, que sejam raras ou endêmicas ou que 

apresentem importância ecológica ou étnica. Dentre as atividades, podem ser citadas a remoção, 

relocação, produção de mudas de espécimes e o transplante e plantio para outros locais com a mesma 

composição paisagística, com elementos comuns. 

O programa abordará e atenderá a legislação aplicável de âmbito Federal, Estadual e Municipal. Neste 

processo, deve-se pontuar a atenção especial às espécies inclusas em listas oficiais de vulnerabilidade. 

b) Objetivos 

Este programa tem como objetivo estabelecer procedimentos para minimizar impactos decorrentes da 

supressão vegetal, por meio de ações ambientais a serem adotadas durante as atividades e de medidas 

de controle e monitoramento eficientes. 

Os objetivos específicos deste programa serão: 

• Atendimento aos requisitos legais aplicáveis à matéria;  

• Orientar, conduzir e acompanhar o processo de autorização da supressão da vegetação; 

• Propor medidas que minimizem o impacto ambiental, decorrente da atividade de supressão florestal, 

através da adoção de técnicas adequadas para remoção da cobertura vegetal; 

• Restringir a área a ser suprimida somente ao mínimo necessário; 

• Identificar os produtos florestais resultantes da supressão de vegetação e sua destinação adequada;  

• Subsidiar o desenvolvimento das atividades de Resgate de germoplasma, (sementes, plântulas e 

herbáceas), tendo como foco as espécies raras, endêmicas ou ameaçadas, identificadas em listas 

oficiais de vulnerabilidade (subprograma); 

• Subsidiar a reposição florestal obrigatória. 

c) Público-alvo 

Considerando a natureza do Programa de Controle de Supressão da Vegetação, podem ser 

considerados como público-alvo, por serem interessados pelos resultados da implantação do 

programa, os órgãos ambientais (federal, estadual e municipal) que conduzem o processo de 

licenciamento do empreendimento e as populações circunvizinhas da região onde será implantado o 

programa. 
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d) Descrição do Programa 

O presente programa irá contemplar ações para o melhor desenvolvimento das atividades de supressão 

considerando primeiramente um planejamento adequado das atividades. As ações deverão se basear 

nos resultados do inventário florístico e fitossociológico para: (i) caracterização e estimativa da 

vegetação a ser suprimida; (ii) organização e estrutura de solicitação de autorização de supressão de 

vegetação e intervenção em área de preservação permanente; (iii) desenvolvimento e implantação do 

Programa de Supressão; e (iv) subsidiar o Programa de Resgate de Germoplasma. 

Serão listados abaixo os principais procedimentos relacionados à execução do Programa: 

• Realizar o levantamento das áreas de vegetação, passíveis de supressão em função das atividades 

de instalação do Projeto SPOT; 

• Estimar o volume do material lenhoso a ser retirado, considerando-se as áreas de supressão total 

e os indivíduos isolados, como subsídio para a Autorização de Supressão de Vegetação, a ser 

emitida pelo órgão ambiental licenciador visando a fase de instalação do Projeto; 

• Obter a Autorização de Supressão de vegetação (ASV) em prazo compatível com o cronograma 

geral da obra, e realizar as demais atividades de cada etapa do programa, também nos prazos 

estabelecidos no cronograma que deverá ser apresentado no PBA. 

• Propor a manutenção da faixa de dutos no que se refere ao componente vegetação e às respectivas 

distâncias de segurança; 

• Minimizar a supressão de vegetação através do estabelecimento de especificações e procedimentos 

ambientais, a serem adotados por meio de medidas de controle e monitoramento  

• Definir ações de resgate de espécies de interesse conservacionista (sementes e mudas com 

potencial de transplante). 

O Quadro 9.11 abaixo descreve os procedimentos que deverão ser realizados para execução deste 

Programa. 
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Quadro 9.11: Aspectos necessários para execução da Supressão Vegetal.  

ASPECTO DESCRIÇÃO 

Gerais 

Utilização de parte da madeira nas obras e/ou doação/venda para comunidades ou empresas da região; Informação aos 
funcionários envolvidos sobre as responsabilidades de destinação do material removido; 

Obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteção Integral – EPI; 

Levantamento Florestal O EIA apresenta um robusto levantamento florestal, importante para o desenvolvimento deste Programa; 

Supressão 

Consiste em atividades de derrubada de árvores, desgalhamento, desdobro de toretes, coleta de resíduos, 
destocamento, empilhamento, carregamento e transporte de madeira, estes itens serão descritos posteriormente; 

Realizar ajustes para detalhar ao máximo a área a ser suprimida, principalmente nas zonas de vegetação nativa e APP’s. 

Realizar estimativa de área suprimida em APPs,  

Realizar estimativas de área suprimida por fitofisionomia, bacia hidrográfica e município. 

Corte e derrubada de árvores 

Deverá ser feita limpeza da vegetação arbustiva e cipós nas zonas de derrubadas de árvores. 

Atividades devem ser executadas de forma uniforme e contínua para facilitar o arraste e baldeio das toras; 

O corte deve ser realizado de forma semi mecanizada e manual quando o diâmetro da árvore ou arbusto for menor que 
15 cm; 

Devem ser levados em consideração os aspectos referentes às condições da vegetação e declividade do solo para a 
escolha dos equipamentos a serem utilizados. 

Desgalhamento 

Etapa que inicia-se após a derrubada das árvores, deve ser realizado rente ao tronco e as pontas devem permanecer; 

Os galhos finos deverão ser destinados para fora da faixa de servidão; 

Os galhos médios e grossos deverão ser cortados para sua utilização como lenha. 

Desdobro de toras 

As toras deverão ser triadas de acordo com seus diâmetros; 

Sugere-se a seguinte classificação: 

- Lenha: diâmetro até 15cm e comprimento até 120 cm; 

- Moirão: diâmetro de 15 a 29cm e comprimento até 250 cm; 

- Toras ou Pranchas: diâmetro superior a 30 cm e comprimento acima de 300 cm. 

Baldeio 

A madeira suprimida deverá ser retirada das áreas de derrubada e levadas pelas estradas de serviços para áreas pré-
estabelecidas; 

Posteriormente a madeira deverá ser selecionada e utilizada. 

Empilhamento e cubagem 

As peças desdobradas deverão ser triadas em pilhas por classe de aproveitamento; As pilhas poderão ter 2 metros de 
altura; 

Esta etapa subsidiará o cálculo do volume de madeira suprimida que será utilizado para apresentação de relatório aos 
órgãos ambientais competentes. 
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ASPECTO DESCRIÇÃO 

Destocamento Consiste na retirada dos tocos e deve ser realizada de forma mecanizada. 

Carregamento e transporte de madeira Refere-se ao transporte uniforme segundo a classificação preliminar 

Inspeção Ambiental Consiste na designação de uma equipe qualificada para fiscalizar os serviços de supressão vegetal. 

Destinação do material florestal 

Parte do material madeirável suprimido deverá ser utilizado na própria obra, principalmente na formação de estivas em 
áreas alagadas. O restante da madeira deverá ter como prioridade a disponibilização para as populações localizadas 
aos arredores do empreendimento. É muito provável que a principal forma de utilização da madeira suprimida seja de 
lenha. Assim, as fontes receptoras deste tipo de material lenhoso, como também do material residual (folhas, galhos, 
etc.) deverão ser levantadas através de uma pesquisa junto ao órgão ambiental e deverão obter as autorizações e 
licenças necessárias. 
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e) Interrelação com outros programas 

O Programa de Controle de Supressão da Vegetação se relaciona, principalmente, com os seguintes 

programas ambientais: 

• Programa de Gerenciamento da Obra; 

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD; 

• Programa de Reposição de Vegetação Nativa; 

• Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico; 

• Programa de Resgate da Fauna Silvestre; 

• Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos; 

• Programa de Educação Ambiental. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

A execução do projeto deverá ser realizada em conformidade com a legislação aplicável listada a seguir 

e/ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser editados no período de desenvolvimento da 

atividade: 

• Lei nº 12.651/2012: Institui o novo Código Florestal  

• Lei Nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981 - Institui a Política Nacional de Meio Ambiente; 

• Portaria (MMA) n° 253 de 18 de Agosto de 2006 - Institui o Documento de Origem Florestal (DOF); 

• Resolução CONAMA No 369, de 28 de Março de 2006 - Dispõe sobre o baixo impacto ambiental 

que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - 

APP. 

• Instrução Normativa IBAMA n.º 146, de 10 de Janeiro de 2007 - Estabelece os critérios para 

procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, 

resgate e destinação) e; 

• Instrução Normativa (IBAMA) nº 21, de 23 de dezembro de 2014 - Estabelece os critérios 

necessários para a emissão do DOF. 

g) Etapas de Execução 

O Programa de Controle de Supressão da Vegetação ocorrerá na fase de instalação, onde será 

necessária a supressão para a instalação do PROJETO SPOT e das áreas de apoio às obras  

(pátio de armazenamento, canteiro de obra). 

h) Cronograma 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.12 a seguir. 
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Quadro 9.12: Cronograma do Programa de Controle da supressão de vegetação. 

 

 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Levantamento de áreas passíveis de supressão

Obtenção da Autorização de Supressão

Definição das ações de resgate de espécies de interesse 

conservacionista

Supressão

Destinação dos Produtos Florestais

Propor Manutenção da Faixa de Dutos

Produtos

Relatórios Semestrais

Relatório Final

Programa de Controle de Supressão de Vegetação

Atividades
Planejamento Implantação Operação

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
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9.2.2.8 Programa de Resgate da Fauna Silvestre 

a) Justificativa 

O Programa de Resgate da Fauna Silvestre está associado ao impacto de Interferência sobre a Fauna 

Silvestre causado durante a fase de implantação do projeto. Neste sentido, sua implementação visa 

remover e salvaguardar as espécies presentes na área, mitigando os impactos gerados sobre a 

biodiversidade local. De acordo com a legislação de proteção da fauna nativa, os impactos identificados 

devem ser mitigados ou compensados, através de ações voltadas para a conservação da fauna local. 

A limpeza e supressão vegetal, assim como a abertura da vala e lançamento dos oleodutos causarão 

impactos na fauna de ordem direta e indireta durante a fase de implantação. Consequentemente, 

haverá alteração da diversidade e abundância local devido a migração de espécies para outras áreas 

e a diminuição das áreas de habitats naturais, causada pelas atividades humanas. 

Dentro desta perspectiva, o Programa de Resgate da Fauna Silvestre é justificado pela necessidade 

de se resgatar a fauna nas áreas intervencionadas durante a fase de implementação do projeto, 

conforme os impactos identificados previamente e por meio da obtenção de dados locais sobre este 

componente ambiental, principalmente pela ocorrência de espécies endêmicas e ameaçadas da região. 

b) Objetivos 

O Programa de Resgate de Fauna Silvestre tem como objetivo principal o afugentamento dos animais 

para áreas contíguas à área intervencionada, podendo haver relocação de animais para áreas pré-

selecionadas. Diante da impossibilidade de afugentamento, o Programa deverá realizar o resgate e a 

soltura imediata, quando possível, dos espécimes da fauna silvestre, assim como contribuir para o 

aproveitamento científico dos mesmo durante as atividades de supressão da vegetação. Para tal, a 

RPPN Fazenda Caruara será utilizada como área potencial de refúgio e de soltura de fauna. Caso não 

seja possível o afugentamento e a soltura imediata, caso os animais apresentem ferimentos ou em 

condição de acentuado stress, os espécimes encontrados serão encaminhados para tratamento clínico 

ou para área de contenção. 

Os objetivos específicos são: 

• Afugentar a fauna silvestre por meio de métodos passivos não invasivos; 

• Resgatar o maior número possível de espécimes afetados pelas atividades das obras; 

• Reconhecer áreas no entorno com fitofisionomias similares aos habitats afetados, a fim de translocar 

os espécimes aptos e sadios; 

• Capturar animais feridos em decorrência das atividades de supressão de vegetação e encaminha-

los para tratamento adequado e relocação, quando possível; 

• Encaminhar às instituições de pesquisa os animais que porventura sofrerem óbito durante as 

atividades de supressão da vegetação; 

• Identificar durante as atividades de resgate, cavidades, ninhos e tocas de mamíferos, anfíbios, 

répteis, aves e, eventualmente, outros vertebrados terrestres durante o período reprodutivo. 

c) Público-alvo 

Considerando a natureza do programa, pode ser considerado como público alvo o órgão ambiental 

licenciador, as prefeituras municipais envolvidas, a população local e o empreendedor. 
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d) Descrição do Programa 

O Programa de Resgate de Fauna Silvestre consta basicamente de ações de afugentamento e eventual 

resgate da fauna, durante as atividades de supressão de vegetação para implantação do 

empreendimento. A execução deste programa focará na minimização dos efeitos das intervenções para 

a implantação do empreendimento sobre a fauna silvestre. O afugentamento de animais será realizado 

por profissionais capacitados e qualificados, que direcionarão o deslocamento dos espécimes para 

áreas adjacentes e fitofisionomicamente similares. Caso não seja possível realizar o afugentamento, 

recomenda-se a captura dos animais com o auxílio de equipamento apropriado (p. Ex.: pinção, laço, 

cambão), a inspeção dos mesmos e, posteriormente, sua soltura em áreas previamente escolhidas. 

Este programa executará ainda ações eventuais, podendo sua ser equipe acionada sempre que os 

operários e/ou motoristas encontrarem algum animal ferido. Serão previstas ações mais adequadas 

para cada caso, as quais podem ser: (i) condução do animal para uma área adjacente; (ii) resgate para 

encaminhamento de atendimento médico veterinário; (iii) resgate de eventuais animais mortos e a sua 

doação para as instituições científicas previamente registradas, entre outras. 

Para a realização de todos os protocolos apresentados, as autorizações e licenças ambientais 

necessárias serão requeridas. 

e) Interrelação com outros Planos e Programas 

Este Programa possui relação com todos os programas desenvolvidos no âmbito do processo de 

licenciamento do Projeto SPOT e, principalmente, com o Programa de Controle da Supressão da 

Vegetação. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa será realizada em conformidade com a legislação aplicável, listada a 

seguir ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser editados no período de desenvolvimento da 

atividade: 

• Constituição Federal de 1988, art. 225, parágrafo 1º; 

• Lei 6.938/81 - institui a Política Nacional do Meio Ambiente; 

• Resolução CONAMA nº 237/97 - dispõe sobre Licenciamento Ambiental. 

g) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado durante a fase de implantação do Projeto SPOT e até 1 (ano) após 

o início da operação. 

h) Cronograma 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.13 a seguir. 
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Quadro 9.13: Cronograma do Programa de Resgate de Fauna Silvestre. 

 

 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pedido de licença, captura, coleta e transporte

Seleção e capacitação de profissionais

Manejo eventual durante as obras

Atividades de resgate e afugentamento durante a 

supressão da vegetação

Produtos

Relatórios Semestrais

Relatório Final

Programa de Resgate de Fauna Silvestre

Atividades
Planejamento Implantação Operação

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
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9.2.3 Programas Ambientais do Meio Socioeconômico 

9.2.3.1 Programa de Gerenciamento da Obra - PGO 

a) Justificativa 

A elaboração do Programa de Gerenciamento da Obra (PGO) se justifica pela necessidade de compor 

as ações e medidas mitigadoras (preventivas ou corretivas), e de controle que deverão ser implantadas 

durante a etapa de instalação do empreendimento. Essa etapa abrange a remoção da vegetação e 

terraplanagem dos canteiros de obras; a melhoria dos acessos à obra; escavações em rocha e solo; 

travessia de corpos hídricos e realização das obras civis. Além disso, é responsável por intervir em 

diversos fatores ambientais (solo e rocha, ar, ruídos, águas superficiais, entre outros) na área do Projeto 

SPOT. A implementação do PGO tem por objetivo minimizar os impactos gerados e atender aos 

requisitos exigidos pela legislação vigente para a atividade a ser desenvolvida. 

O PGO foi idealizado como uma ferramenta de gerenciamento, servindo como elemento que conduzirá 

todos os cuidados ambientais que deverão ser implementados durante a fase de instalação do 

empreendimento. Esses cuidados deverão ser implementados e acompanhados pelo empreendedor e 

cumpridos pelas empresas contratadas para execução das obras. 

Assim sendo, este programa determina princípios e diretrizes que deverão ser seguidos pelas 

empresas construtoras responsáveis pela execução das obras, orientando-as, no exercício de suas 

atividades, a partir da utilização de métodos construtivos que possibilitem a mitigação dos efeitos 

decorrentes da intervenção sobre o meio ambiente. 

b) Objetivos 

O PGO tem como objetivo geral o estabelecimento de diretrizes e procedimentos que permitam o 

controle das interferências no meio ambiente inerentes às atividades da fase de instalação do 

empreendimento. Para alcançar esse objetivo, deverão ser estabelecidas ações de planejamento, 

execução e operação das atividades construtivas, tendo em vista a proteção dos recursos naturais do 

local do empreendimento identificados nos capítulos anteriores, e garantindo o cumprimento da 

legislação ambiental. 

Os objetivos específicos desse Programa são: 

• Executar todas as atividades durante a instalação do empreendimento e estruturas associadas, 

considerando os aspectos ambientais específicos para cada tipo de intervenção, considerando as 

diretrizes deste programa; 

• Garantir o controle dos resíduos sólidos (resíduos comum, produtos oleosos e perigosos e resíduos 

de obra) de acordo com os requisitos legais e os procedimentos definidos na atividade de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

• Garantir o controle dos efluentes líquidos (efluentes sanitários, oleosos e outros líquidos) gerados 

pelas instalações componentes do canteiro de obras, de acordo com os requisitos legais e os 

procedimentos definidos na atividade de Gerenciamento de Efluentes Líquidos; 

• Garantir o controle das emissões atmosféricas (emissões gasosas das máquinas e veículos) e 

poeira de acordo com os requisitos legais e os procedimentos definidos na atividade de 

Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e Poeira; 

• Garantir a execução do planejamento e gestão dos acessos ao empreendimento;  

• Garantir funcionamento adequado dos sistemas de drenagem e de controle do escoamento 

superficial; 
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• Garantir que a execução da política interna de QSMS (Qualidade, Saúde, Meio-Ambiente e 

Segurança) do empreendedor, em conformidade com as diretrizes do PGO, seja executada de 

acordo com os requisitos legais e os procedimentos definidos na atividade de Saúde e Segurança 

nas Obras; 

• Garantir os procedimentos de prevenção à ocorrência de acidentes ambientais durante a instalação 

que eventualmente possam colocar em risco os trabalhadores, a população da região e o meio 

ambiente, segundo procedimentos definidos na atividade de Gerenciamento de Riscos e Respostas 

à Emergência; e 

• Garantir o cumprimento da legislação brasileira referente à geração de ruídos e vibrações. 

c) Público-alvo 

Considerando que o PGO possui Interrelação com a maioria dos programas ambientais propostos neste 

EIA, o público-alvo é abrangente, constituído de forma direta pelo público interno envolvido com as 

obras, o empreendedor e as empresas construtoras, incluindo os trabalhadores ligados à instalação do 

Projeto SPOT, e de forma indireta pelos demais agentes envolvidos no processo de implantação do 

oleoduto. 

d) Descrição do Programa 

O PGO é constituído de um conjunto de atividades importantes para a etapa de instalação do 

empreendimento, a saber: 

• Procedimentos Ambientais Gerais; 

• Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

• Gerenciamento de Efluentes Líquidos; 

• Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e Poeira; 

• Gerenciamento de Drenagens; 

• Planejamento e Gestão dos Acessos;  

• Gerenciamento de Ruídos; e 

• Gerenciamento de Risco e Respostas a Emergência. 

O modo de execução deste PGO está diretamente vinculado às características de cada atividade, 

conforme descrito a seguir: 

 Procedimentos Ambientais Gerais 

A introdução desta atividade será constituída dos seguintes procedimentos: 

• Divulgação ampla junto a todos os agentes envolvidos com a obra sobre os requisitos ambientais 

para proteção dos recursos naturais na área de intervenção das obras; 

• Treinamento dos trabalhadores referente aos cuidados ambientais na execução de suas atividades; 

• Acompanhamento e avaliação sistemática do cumprimento dos requisitos ambientais estabelecidos 

no programa; 

• Promover os ajustes e equacionamento das não conformidades identificadas durante a etapa de 

instalação. 
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 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

A introdução desta atividade será constituída dos procedimentos: 

• Atendimento às orientações da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

• Atendimento às normas ambientais definidas nas Resoluções CONAMA nº 307/2002 e n° 404/2008, 

as quais estabelecem diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção 

civil; 

• Atendimento à norma NBR 10.004/04 da ABNT, que classifica os resíduos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que estes possam ter manuseio e destinação 

adequados; 

• Adoção, em toda obra, de padrão de cores para os recipientes coletores, conforme estabelecido 

pela Resolução CONAMA nº 275/2001; 

• Ações de acompanhamento e controle desde a geração até a destinação final dos resíduos sólidos, 

a fim de garantir a correta implantação do sistema de gestão. 

 Gerenciamento de Efluentes Líquidos 

A introdução desta atividade será constituída dos procedimentos: 

• Atendimento à Resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos 

d’água e seu enquadramento; 

• Atendimento à Resolução CONAMA nº 430/2011, que estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes sanitários; 

• Orientação dos serviços de engenharia e obras em geral na definição do tratamento e 

monitoramento a ser empregado aos efluentes líquidos oleosos e outros líquidos gerados no 

canteiro de obras a partir das Resoluções CONAMA nº 307/2002 e nº 430/2011. 

 Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e Poeira 

A implantação desta atividade será constituída dos procedimentos: 

• Identificação das principais atividades geradoras de emissões atmosféricas e de material 

particulado; 

• Estabelecimento de conformidades com os requisitos legais brasileiros, quanto ao gerenciamento 

de emissões atmosféricas e de material particulado; 

• Acompanhamento da manutenção das máquinas e equipamentos para estar de acordo com os 

padrões de emissões atmosféricas e material particulado; 

• Aspersão das vias de acesso em trechos de povoamento na área rural, afim de evitar a emissão de 

poeira. 

 Gerenciamento de Drenagens 

A implantação desta atividade será constituída dos seguintes procedimentos: 

• Acompanhar a construção dos sistemas de drenagem e de controle do escoamento superficial;  

• Monitorar a implantação dos sistemas de drenagem, canaletas e estruturas de concreto; 

• Avaliar a eficácia do controle do fluxo superficial e indicar as áreas que o controle não está sendo 

feito de forma adequada, não minimizando a atuação dos processos erosivos nas áreas escavadas, 

nas áreas de canteiro de obras, canteiros auxiliares, vias de acesso, áreas de bota-fora e de 

empréstimo. 
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 Planejamento e Gestão das Vias de Acessos 

A implantação desta atividade será constituída dos procedimentos: 

• Desenvolver o projeto de relocação das principais estradas vicinais que serão afetadas pelo 

empreendimento com a participação da população afetada, e os órgãos estaduais e municipais 

competentes; 

• Introduzir o projeto de relocação das principais estradas vicinais; 

• Reestabelecer os acessos às propriedades quando estes tiverem sido afetados; 

• Definição das principais vias de acesso a serem utilizadas pelos veículos pesados empregados na 

obra; 

• Sinalização de trânsito nos acessos e ao longo das vias rurais utilizadas pelos veículos pesados; 

• Instalação de redutores de velocidade nos acessos a povoados, comércios postos de saúde e 

escolas, que porventura existam ao longo das vias rurais utilizadas; 

• Readequação das vias rurais, estrutura de pontes rurais e acessos privados incluídos nas rotas dos 

veículos utilizados na construção do empreendimento, bem como as vias afetadas pelo futuro 

reservatório; 

• Capacitação dos motoristas sobre as normas de circulação e rotas a serem utilizadas; 

• Irrigação em trechos de povoamento na área rural, afim de evitar a emissão de poeira. 

 Gerenciamento de Ruídos 

A implantação desta atividade será constituída dos procedimentos: 

• Monitoramento dos ruídos e vibrações gerados nas atividades realizadas na implantação do 

oleoduto, garantindo que os mesmos não ultrapassem os níveis permitidos por legislação vigente 

(NBR 10.151); 

• Eliminação de eventuais não conformidades detectadas no monitoramento de ruído; 

• Acompanhamento do plano de manutenção preventiva e corretiva dos principais equipamentos e 

máquinas geradores de ruídos e vibrações, de modo a garantir o seu perfeito funcionamento, no 

que diz respeito à emissão de ruídos; 

• No caso dos trabalhadores envolvidos nas atividades, deverão ser adotadas medidas de proteção, 

através do uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) específico (protetor auricular do tipo 

plugue ou abafador) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva). 

• Verificação da ocorrência de incômodos à população e consequente eficácia das medidas 

mitigadoras adotadas para abatimento das emissões sonoras; 

• Minimizar os impactos sobre a fauna silvestre através da execução de medidas de controle de ruídos 

e monitoramento dos ruídos gerado. 

 Gerenciamento de Riscos e Respostas à Emergência 

• A implantação desta atividade será constituída dos seguintes procedimentos: 

‒ Gerenciamento dos riscos nas atividades realizadas na implantação do empreendimento; 

‒ Estabelecer uma sistemática de desencadeamento de ações para o combate a eventuais 

emergências, de modo que sejam rapidamente adotadas as providências, através da utilização 

de matrizes de ação necessárias à minimização das consequências geradas pela ocorrência;  
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‒ Criar uma rotina de ações que devam ser ordenadamente desencadeadas para atendimento à 

emergência, de maneira clara, objetiva e direcionada;  

‒ Capacitação dos recursos humanos de forma a garantir o constante desenvolvimento das 

atividades desempenhadas pelos trabalhadores; 

‒ Procedimento de investigação de anomalias para implantação de mecanismos e ações com vista 

à prevenção de futuras ocorrências. 

e) Interrelação com outros Planos e Programas 

O PGO possui Interrelação com boa parte dos programas recomendados neste EIA: 

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

• Programa de Reposição de Vegetação Nativa; 

• Programa de Educação Ambiental.  

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

O Programa de Gerenciamento da Obra deve atender os seguintes requisitos: 

• Legislação do Estado do Rio de Janeiro, referente à prevenção e o controle da poluição do meio 

ambiente; 

• Resoluções CONAMA, referentes ao acondicionamento, transporte e destinação final de resíduos, 

padrões de qualidade da água e do sedimento, lançamento de efluentes, emissão de poluentes 

atmosféricos, padrões da qualidade do ar e ruído; 

• Normas Regulamentadoras da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), referentes às 

ações a serem realizadas na gestão de segurança e saúde do trabalhador no exercício de suas 

atividades; 

• Normas Técnicas - ABNT, referentes a métodos construtivos e gestão de resíduos sólidos na 

construção; e 

• Regulamento Técnico da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), referentes ao 

gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde; 

• Normas municipais do Corpo de Bombeiro. 

g) Etapas de Execução 

As atividades do PGO relacionam-se a toda fase de implantação do empreendimento, conforme pode 

ser visualizado no cronograma apresentado a seguir. 

h) Cronograma 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.14 a seguir: 
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Quadro 9.14: Cronograma do Programa de Gerenciamento de obras. 
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9.2.3.2 Programa de Comunicação Social - PCS 

a) Justificativas 

O Programa de Comunicação Social (PCS) se justifica pela necessidade de garantir a comunicação de 

informações qualificadas e claras sobre todas as fases do empreendimento, a fim de conter e orientar 

as expectativas da população local e seus representantes, e também por representar um suporte 

logístico, informativo e esclarecedor aos demais programas ambientais propostos no presente EIA, de 

modo a garantir que todas as ações referentes ao empreendimento ocorram de forma integrada. 

O PCS se baseia na criação e monitoramento de um canal de comunicação permanente e sistemático 

entre o empreendedor e a população, por meio do qual serão divulgadas informações específicas 

relacionadas a todas as fases do empreendimento. 

Entende-se que, quando os diferentes públicos assimilam as informações sobre o empreendimento e 

suas ações com os diferentes meios, passam a ter uma postura cooperativa e participativa frente aos 

mesmos (BANCO MUNDIAL, 2006; MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005). 

b) Objetivos 

O objetivo geral do PCS é estabelecer uma rede de comunicação eficaz e contínua entre o 

empreendedor e os diversos segmentos sociais envolvidos no projeto. 

Como objetivos específicos, tem-se: 

• Identificar e padronizar a linguagem e identidade visual que será mais acessível e adequada aos 

diferentes públicos-alvo; 

• Divulgar informações provenientes das diversas atividades contempladas pelas fases de 

planejamento, instalação e operação, de forma a conter as expectativas e evitar ruídos na 

comunicação e gerar clareza e transparência das informações; 

• Divulgar para os moradores das localidades da Área de Influência, à sociedade civil organizada e 

aos órgãos públicos da esfera municipal as informações sobre os impactos relacionados aos 

aspectos das fases de planejamento, instalação e operação do empreendimento, suas medidas 

mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras; 

• Informar e orientar a população sobre as indicações de segurança durante a instalação e para a 

manutenção da faixa de servidão e segurança durante a operação; 

• Promover e divulgar informações referentes à população e as atividades realizadas junto à mesma 

para os trabalhadores da obra;  

• Promover apoio logístico para os demais programas que possuem interação com a população, 

incluindo produção de materiais informativos respeitando a linguagem e a identidade visual 

definidas;   

• Criar um canal de comunicação direto e permanente entre o empreendedor e a comunidade em 

geral, de forma a esclarecer dúvidas, coletar sugestões e prestar esclarecimentos. 

c) Público-alvo 

O público-alvo do PCS é dividido em dois tipos de público: externo e interno, composto pelos seguintes 

agentes sociais: 

• Externo: Moradores das localidades da Área de Influência e representantes da sociedade civil, 

representantes dos órgãos públicos dos municípios da Área de Influência;  

• Interno: Trabalhadores das obras. 
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d) Descrição do Programa 

A proposta de implementação do PCS se define pelo uso de metodologias de divulgação e informativos 

específicos para os públicos e as diferentes etapas do empreendimento. É importante que sejam 

traçadas orientações metodológicas que garantam um padrão de qualidade de informação e de ação 

para alinhar as diversas atividades do Programa. 

Os temas tratados pelas atividades de comunicação deverão minimamente contemplar as etapas do 

licenciamento, a implementação dos projetos ambientais, as atividades de planejamento, instalação e 

operação, as demandas do empreendimento, as orientações de convivência e os possíveis impactos 

que possam vir a acontecer. 

Devem ser informados ainda sobre os procedimentos para o estabelecimento da faixa de servidão, os 

cuidados com a instalação dos oleodutos e com a manutenção destes durante a operação, os riscos 

associados à fase de instalação e operação, a negociação das propriedades, a contratação e 

desmobilização de mão de obra, a contratação de serviços e geração de impostos, as orientações de 

convivência entre a população e os trabalhadores, as interferências no sistema viário e os devidos 

procedimentos de segurança a serem seguidos nas fases de instalação e operação. 

É significativo que as ações do PCS sejam implementadas em parceria com o Programa de Educação 

Ambiental (PEA) e o Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT), quando possível, 

para não sobrepor ações e fortalecer os programas. Ademais, o PCS deverá acompanhar de forma 

direta a implementação do Programa de Negociação e Indenização garantindo assim a clareza das 

informações e a consolidação de uma relação esclarecedora entre a população indenizada e o 

processo de negociação. 

As ações do programa contemplam ao mínimo o seguinte: 

• Mobilização e capacitação da equipe; 

• Interação direta com o setor de engenharia e planejamento para entender as etapas de instalação 

e planejar as comunicações necessárias com as concessionárias responsáveis pela infraestrutura 

cruzada e com os públicos-alvo, conforme passos a seguir;  

• Levantamento e atualização do público-alvo, incluindo as lideranças locais, formais e informais. 

Definição dos públicos para cada atividade a ser desenvolvida; 

• Levantamento dos meios de comunicação existentes e mais utilizados na Área de Influência; 

• Identificação do conhecimento e preocupações sobre o empreendimento por parte dos  

públicos-alvo;  

• Definição de linguagem e identidade visual a serem utilizados nos materiais informativos;  

• Divulgação das vagas de emprego a serem preenchidas para desenvolvimento da obra através dos 

canais de comunicação locais e junto aos órgãos responsáveis por capacitação e gestão de mão 

de obra;   

• Elaboração de material informativo e de divulgação para cada etapa do empreendimento de acordo 

com os públicos-alvo externos e meios de comunicação adequados. Divulgar junto aos  

públicos-alvo de forma específica, sendo, no mínimo: Uma campanha de comunicação na fase de 

planejamento, duas durante cada ano de instalação e uma durante o primeiro ano de operação. A 

necessidade de continuar a implementação do Programa após o primeiro ano da operação deve ser 

verificada depois desta campanha;  

• Elaboração e distribuição de boletim informativo para o público interno para esclarecer os cuidados 

necessários junto à população e apresentar preocupações desta população que surgem durante o 

empreendimento, sendo, no mínimo, dois boletins informativos por ano de implantação e um durante 

o primeiro ano de operação;  
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• Instalação, manutenção, sistematização, análise e resposta de linha gratuita (e-mail e telefone a 

cobrar ou 0800), podendo ser interligado com a linha gratuita institucional da AÇU Petróleo; 

• Interação direta e apoio às atividades dos programas ambientais do EIA; 

• Relatórios de Acompanhamento; e 

• Relatório final. 

e) Interrelação com outros Planos e Programas 

Embora o PCS se relacione com todos os Programas Ambientais do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA), estão previstas interações específicas com os seguintes programas: 

• Programa de Gerenciamento da Obra (PGO);  

• Programa de Negociação e Indenização; 

• Programa de Educação Ambiental (PEA);  

• Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT); 

• Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico; 

• Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

O PCS baseia-se na Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986 e na NBR ISO 14.001 (1996), 

que dispõe sobre a necessidade de se estabelecerem as definições, as responsabilidades, os critérios 

básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um 

dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). De acordo com esses critérios, todo 

o trabalho de comunicação deverá adotar as seguintes proposições: 

• Todo e qualquer cidadão deve ter acesso à informação e o direito de emitir opiniões sobre o 

empreendimento, individualmente ou através das diferentes formas de associação e/ou 

representação coletiva previstas em Lei; 

• Toda e qualquer informação disponibilizada sobre o projeto deve ser clara, objetiva, inteligível, 

verdadeira e de fácil acesso para os diversos segmentos da sociedade;  

• Todo e qualquer canal de comunicação deve prever as formas para coleta e encaminhamento da 

opinião dos diversos segmentos da sociedade, sejam eles diretos ou indiretos, de acordo com as 

necessidades específicas dos públicos de relacionamento e garantir o adequado retorno às partes 

interessadas;  

• O fluxo de comunicação deve ser registrado e estar disponível, de forma documental, para consultas 

a qualquer momento, presente ou futuro.  

• O PCS considera como requisitos legais, resoluções, normas e diretrizes aplicáveis:  

• Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, art. 225;  

‒ Estudos Ambientais – EIA/RIMA do empreendimento; 

‒ Art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que define que “Todo o indivíduo tem 

direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas 

suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações 

e ideias por qualquer meio de expressão”; 

‒ Lei n. 8.389/81 que instituiu o Conselho de Comunicação Social na forma do art. 224 da 

Constituição Federal. 
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g) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado na Fase de Planejamento do empreendimento e deverá se estender 

até a Fase Operação, até o segundo ano de operação. Neste momento, deverá ser avaliada a 

necessidade de continuar a implementação do Programa. 

h) Cronograma 

É apresentado, a seguir, o cronograma de execução das atividades previstas no PCS do Projeto SPOT. 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.15 a seguir. 
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Quadro 9.15: Cronograma do Programa de Comunicação Social (PCS). 

 
* Caso o PCS continue por mais tempo durante a operação, deverá ser realizada uma campanha por ano. 

** A necessidade de continuar a implementação do Programa depois do primeiro ano de operação deverá ser verificada no momneto do relatório final. 
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9.2.3.3 Programa de Negociação e Indenização 

a) Justificativas 

A instalação do Projeto SPOT demandará a implementação de uma faixa de servidão (20 m) e de 

estruturas de apoio (canteiros de obra), desenvolvendo a necessidade de paralização do uso dessas 

áreas durante a instalação e a restrição de uso durante a operação dos oleodutos. Para a realização 

das atividades desenvolvidas na faixa de servidão e nos canteiros de obra, haverá uma redução de 

área produtiva, principalmente para os minifúndios, que são predominantes na Área de Influência 

(90,3%). 

Nessa perspectiva, será constituída a faixa de servidão administrativa que demandará a 

aproximadamente 107 hectares de terras nos municípios de São João da Barra, Campos dos 

Goytacazes e Quissamã. Durante os trabalhos de campo realizados no âmbito do diagnóstico 

socioeconômico desse estudo, foram identificadas um total de 289 propriedades rurais que estão na 

faixa de servidão e nas demais áreas onde serão instaladas as estruturas de apoio. Essas propriedades 

não apresentam benfeitorias e são utilizadas principalmente para a produção de culturas temporárias 

e pastagens (Áreas Antrópicas Agropastoris). As demais áreas foram identificadas como: Áreas 

Antrópicas não Agropastoris, Restinga, Áreas Naturais não Florestadas, Água e Silvicultura, segundo 

classificação de uso do solo do IBGE em 2016. Especificamente para as áreas dos canteiros de obras, 

foi observada a presença de culturas temporárias. 

Antes da aquisição das terras, será necessária a realização do cadastro fundiário, de pesquisa cartorial, 

e de um processo de identificação e negociação para indenizar os proprietários das terras, os meeiros, 

os responsáveis pela produção. 

b) Objetivos 

O objetivo geral desse Programa é realizar todas as atividades necessárias à liberação de áreas para 

a instalação dos oleodutos, aplicando-se mecanismos de negociação e indenização de acordo com 

cada caso, de maneira que seja satisfatória a todos os envolvidos. 

Os objetivos específicos são: 

• Identificar e delimitar com informações físicas e sociais das propriedades que estão na faixa de 

servidão dos oleodutos; 

• Estabelecer um canal de comunicação entre o empreendedor e os proprietários a fim de facilitar as 

negociações; 

• Estabelecer parceria com o PCS que deverá apoiar todas as ações do Programa; 

• Negociar de forma clara e objetiva com os proprietários, produtores e meeiros cuja propriedade está 

na faixa de servidão dos oleodutos e/ou nas  áreas de estrutura de apoio do empreendimento. 

c) Público-alvo 

O público-alvo do Programa é composto pelos proprietários, produtores e meeiros cuja propriedade 

está na faixa de servidão dos oleodutos e/ou nas áreas de apoio do empreendimento. 

d) Descrição do Programa 

Este Programa deverá ser desenvolvido em parceria com o PCS, onde serão estabelecidas as 

estratégias de comunicação junto ao seu público-alvo. Desta forma, serão executadas as seguintes 

etapas: 

• Pesquisa Preliminar: realizar pesquisa de dados primários e secundários para identificar a situação 

fundiária dos municípios da AER e, especialmente, da Área de Influência. Tal pesquisa deve ser 
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realizada junto às prefeituras municipais de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e 

Quissamã, e ainda no site do INCRA.    

• Cadastro Fundiário: levantamento cadastral realizado por técnicos especializados junto aos 

proprietários e demais atingidos através de trabalho de campo. Trata-se do levantamento físico e 

social dimensionando a área e os usos produtivos afetados pelo empreendimento em cada 

propriedade. 

• Levantamento Cartorial: pesquisa nos cartórios dos municípios para identificar e analisar a 

característica e a situação legal das propriedades cadastradas. Fazer uma contraposição com os 

dados obtidos nas pesquisas preliminares e no Cadastro Fundiário. 

• Publicização dos cadastrados: apresentação da lista dos cadastrados dos meios de comunicação e 

em locais públicos para que os cadastrados possam se identificar. 

• Negociação entre as partes: processo de negociação entre as partes para estipular o valor a ser 

indenizado.  

• Indenização: indenizar os proprietários e demais impactados a partir do valor negociado.  

Nas situações complexas de uso e propriedade, como em áreas arrendadas e em terrenos de uso 

público, o processo de negociação deverá respeitar as particularidades e condições de cada um dos 

casos, o atendimento tanto ao marco legal quanto às demandas sociais inerentes, para que o processo 

de negociação ofereça uma resolução reconhecida por ambas as partes como justa. 

e) Interrelação com outros Programas 

Este Programa possui interface com o PCS, pois esse pode auxiliar a esclarecer dúvidas nos processos 

de negociação e indenização, além de ações compensatórias das propriedades. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação aplicável ou 

quaisquer instrumentos legais que venham a ser editados no período de desenvolvimento da atividade: 

• NBRs 14.653-1:2001, 14.653-2:2004, 14.653-3:2004, e 14.653-4:2004 - normas de avaliação de 

imóveis. 

g) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado na fase de planejamento do Projeto SPOT, sendo finalizado após o 

término das negociações junto ao público-alvo. 

h) Cronograma 

É apresentado, a seguir, o cronograma de execução das atividades previstas no Programa de 

Negociação e Indenização do Projeto SPOT. 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.16 a seguir. 
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Quadro 9.16: Cronograma do Programa de Negociação e Indenização. 
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9.2.3.4 Programa de Educação Ambiental - PEA 

a) Justificativas 

A população das localidades identificadas na Área de Influência terá o cotidiano alterado em função da 

presença do Projeto SPOT. Essas alterações serão mais significativas na fase de instalação do 

empreendimento. Essa nova realidade demandará o desenvolvimento de ações educativas junto à 

população para que a mesma consiga entender as mudanças ocorridas em função do empreendimento 

e que seja possível, assim, contribuir para a proteção do meio ambiente. 

A Educação Ambiental, em seu cerne, é estabelecida enquanto práxis (teoria e prática) educativa, como 

um caminho para o estímulo ao desenvolvimento do pensamento crítico e contribuindo para a 

construção de uma consciência ambiental coletiva pautada em valores éticos e de pertencimento. 

Dentro dessa concepção, o PEA, tal como apresentado, constitui-se como um instrumento de 

sensibilização e capacitação do público ao qual se direciona sobre questões ambientais globais e 

locais, como forma de promover e garantir a qualidade referente a saúde ambiental. 

b) Objetivos 

O objetivo geral desse PEA é sensibilizar e capacitar, através de informação qualificada, o público-alvo 

em relação ao meio ambiente onde está inserido, estimulando-o a desenvolver ações socioambientais 

proativas. 

Os objetivos específicos são: 

• Desenvolver estratégias e práticas educacionais que permitam o conhecimento sobre o público e o 

contexto socioambiental onde está inserido o empreendimento; 

• Auxiliar para que os atores sociais e as instituições protagonistas locais adquiram conhecimentos 

relacionados ao empreendimento e às interfaces deste com o contexto socioambiental cultural local; 

• Desenvolver parcerias com atores e instituições locais; 

• Desenvolver materiais de apoio e didático adequados metodologicamente ao público; e 

• Criar estratégias de monitoramento e avaliação das ações do PEA. 

c) Público-alvo 

O público-alvo do PEA é composto pelos atores sociais e as instituições protagonistas inseridas na 

Área de Influência do empreendimento. 

d) Descrição do Programa 

De acordo com o artigo 2º da Lei 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, “a 

educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não formal”. 

A metodologia do Programa de Educação Ambiental pressupõe a identificação preliminar dos atores 

sociais da Área de Influência que inclua o levantamento de lideranças locais, a identificação de 

possíveis parceiros, os planos e programas existentes à nível municipal e, em especial, os que 

abrangem a Área de Influência do empreendimento. A partir dessa identificação inicial, serão traçadas 

as estratégias de abordagem e desenvolvimento do PEA, assim como, produção de materiais 

educativos específicos para diferentes públicos; e, posteriormente, realização de encontros com o 

público-alvo. 
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Neste contexto, o Programa será implementado a partir de atividades a serem realizadas em etapas 

distintas, porém, complementares, a saber: 

• Preparação e planejamento do PEA: mobilização e capacitação da equipe técnica; 

• Identificação dos atores sociais e instituições protagonistas da Área de Influência: identificar, através 

de técnicas participativas, os atores sociais locais e as instituições protagonistas no âmbito da Área 

de Influência. Nessa fase, é importante identificar possíveis parceiros, os planos e programas 

existentes à nível municipal e, em especial, os implementados na Área de Influência; 

• Articulações locais: promover articulações locais a partir dos atores sociais identificados;  

• Elaboração de materiais de apoio e didáticos: elaborar materiais em linguagem adequada ao público 

contendo os temas abordados nos encontros; e 

• Realização de encontros: os conteúdos, temas e objetivos dos conteúdos deverão ser definidos na 

fase de identificação dos atores e instituições. 

e) Interrelação com outros Planos e Programas 

Este Programa possui relação com todos os programas desenvolvidos no âmbito do processo de 

licenciamento do Projeto SPOT e, principalmente, com o PCS. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação aplicável, listada 

a seguir ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser editados no período de desenvolvimento 

da atividade: 

• Constituição Federal de 1988, art. 225, parágrafo 1º; 

• Lei 6.938/81 - institui a Política Nacional do Meio Ambiente; 

• Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, capítulo 12 art. 80; 

• Resolução CONAMA nº 237/97 - dispõe sobre Licenciamento Ambiental; 

• Lei nº 9.795/1999, dispões sobre a Educção Ambiental e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental; 

• Resolução CONAMA nº 422/2010, estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de 

Educação Ambiental conforme a Lei nº 9.795/1999; 

• Lei Estadual nº 7.93/2018, altera a Lei nº 3.325/1999, que dispões osbre a educação ambiental, 

institui a política estadual de educação ambiental, cria o programa estadual de educação ambiental 

e complementa a Lei Federal nº 9.975/1999; 

• Resolução CONJUNTA SEA/DEEDUC nº 661/2018, dispõe sobre o Programa de Educação 

Ambiental - ProEEA-RJ, e dá outras Providências. 

g) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado durante a fase de instalação do Projeto SPOT e até 1 (ano) após o 

início da operação. 

h) Responsáveis pela Implementação do Programa 

A realização deste Programa é de responsabilidade do empreendedor. 

i) Cronograma 

É apresentado, a seguir, o cronograma de execução das atividades previstas no PEA do Projeto SPOT. 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.17 a seguir.  
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Quadro 9.17: Cronograma do Programa de Educação Ambiental. 
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9.2.3.5 Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 

a) Justificativas 

O presente programa se justifica pela necessidade de proteção e mitigação dos impactos causados ao 

patrimônio arqueológico, em observância à legislação vigente, a saber: Constituição Federal de 1988, 

a Lei nº 3.924/61, a Portaria IPHAN nº 7 de 1988, a Portaria Interministerial nº 60 de 2015, a Instrução 

Normativa IPHAN nº 01/2015, as Resoluções do CONAMA Nº 001, de 1986 e nº 237, de 1997 e o 

Decreto Estadual nº 44.280/2014, que trata do de licenciamento ambiental. 

b) Objetivos 

O objetivo geral desse Programa é realizar ações que garantam a proteção e salvaguarda do patrimônio 

arqueológico a ser impactado pelo empreendimento. 

Como objetivos específicos, tem-se: 

• Atualizar o levantamento da literatura arqueológica e do banco de dados do IPHAN acerca dos sítios 

arqueológicos conhecidos na Área de Influência do empreendimento; 

• Proceder atividades de prospecção arqueológica no sentido de inferir a possibilidade de sítios 

arqueológicos na Área de Influência do empreendimento; 

• Cadastrar e documentar os sítios arqueológicos eventualmente localizados; 

• Identificar e dimensionar os impactos possíveis de ocorrer sobre os sítios que porventura sejam 

observados na área; 

• Proceder atividades de salvamento dos sítios arqueológicos diretamente afetados pelo 

empreendimento que sejam, eventualmente, identificados durante a execução da prospecção 

arqueológica;  

• Realizar monitoramento arqueológico na área de obras do empreendimento em que não tenham 

sido encontrados sítios arqueológicos; 

• Executar atividades que envolvam a produção de conhecimento, divulgação científica e extroversão 

dos resultados do programa; 

• Realizar ações de educação patrimonial com o público-alvo envolvido no empreendimento, 

integrando todos os bens culturais acautelados, não somente o patrimônio arqueológico. 

c) Público-alvo 

O público-alvo deste Programa é constituído por: 

• Comunidades impactadas pelo empreendimento; 

• A instituição responsável pela proteção do patrimônio histórico e arqueológico nacional, o IPHAN; 

• Trabalhadores envolvidos com o empreendimento; 

• Comunidade escolar da Área de Influência, inclusive professores das unidades escolares 

selecionadas pelo programa; e 

• Gestores de órgãos públicos localizados na Área de Influência do empreendimento. 
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d) Descrição do Programa 

A partir da divulgação do Termo de Referência (TR) nº 022/2019 emitido pelo IPHAN-RJ, caberá ao 

empreendedor a elaboração do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, 

considerando os aspectos legais da Instrução Normativa nº 01/2015, deverá conter: 

I. Contextualização arqueológica e etno-histórica da Área de Influência do Projeto SPOT, por meio 

de levantamento de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia especializada; 

II. Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da faixa de servidão e 

nas demais estruturas de atendimento ao empreendimento, prevendo levantamento de dados 

primários em campo com base em levantamento prospectivo intensivo de subsuperfície; 

III. Proposição das atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos visando registrar, 

classificar e conservar o material arqueológico oriundo da execução do projeto; 

IV. Indicação de Instituição de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservação do material 

arqueológico; 

V. Currículo do Arqueólogo Coordenador, do Arqueólogo Coordenador de Campo, se houver, e da 

equipe tecnicamente habilitada; 

VI. Proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais acautelados das 

atividades a serem realizadas no local, destinadas à comunidade local e ao público envolvido; e 

VII. VII - Proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação científica 

e extroversão. 

Como parte integrante do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, deverá ser 

elaborado o Projeto Integrado de Educação Patrimonial, o qual será complementar a concepção, 

metodologia e implementação integradas entre o patrimônio arqueológico e os demais bens 

acautelados existentes na Área de Influência do empreendimento e deverá conter: 

I. Definição do público-alvo; 

II. Objetivos; 

III. Justificativa; 

IV. Metodologia; 

V. Descrição da equipe multidisciplinar responsável; 

VI. Cronograma de execução; e 

VII. Mecanismos de avaliação. 

Caso o projeto seja aprovado pelo IPHAN, o órgão publicará Portaria no DOU autorizando o Arqueólogo 

Coordenador a executar em campo o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 

Os resultados do Projeto serão apresentados ao IPHAN através do Relatório de Avaliação de Impacto 

ao Patrimônio Arqueológico e deverá conter os resultados também das ações descritas no Projeto 

Integrado de Educação Patrimonial. A seguir são apresentados os itens mínimos do relatório: 

I. Caracterização e avaliação do grau de conservação do patrimônio arqueológico da Área de 

Influência; 

II. Justificativa técnico-científica para a escolha das áreas onde será realizado o levantamento 

arqueológico baseado em dados primários em campo; 

III. Descrição das atividades realizadas durante o levantamento arqueológico; 
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IV. Quantificação, localização e delimitação georreferenciadas e caracterização dos sítios existentes 

na faixa de servidão e nas demais estruturas de atendimento ao empreendimento; 

V. Apresentação da análise do material arqueológico proveniente da pesquisa; 

VI. Inventário dos bens arqueológicos; 

VII. Relato das atividades ligadas à produção de conhecimento, divulgação científica e extroversão, 

bem como a apresentação do cronograma de ações futuras; 

VIII. Ficha de registro dos sítios arqueológicos identificados conforme modelo disponível no sítio 

eletrônico do IPHAN; 

IX. Relato das atividades de esclarecimento desenvolvidas com a comunidade local; 

X. Avaliação dos impactos diretos e indiretos do empreendimento no patrimônio arqueológico na faixa 

de servidão e nas demais estruturas de atendimento ao empreendimento; 

XI. Recomendação das ações necessárias à proteção, a preservação in situ, resgate e/ou mitigação 

dos impactos ao patrimônio arqueológico que deverão ser observadas na próxima etapa do 

licenciamento; e 

XII. Assinatura do Arqueólogo Coordenador, responsabilizando-se pelo conteúdo do Relatório; 

XIII. Elaboração de relatório com as ações descritas no Projeto Integrado de Educação Patrimonial. 

Uma vez constatada a existência de sítios arqueológicos e caso não seja possível ou recomendada a 

preservação in situ do patrimônio, o IPHAN exigirá atividades de salvamento arqueológico antes do 

início das obras. Nas áreas de implantação de obras do Projeto SPOT que não forem encontrados 

sítios arqueológicos, deverá ser executada ações de monitoramento arqueológico. 

Portanto, a manifestação conclusiva do IPHAN ao INEA consistirá, obrigatoriamente, em Parecer 

resultante da consolidação da análise de dois relatórios: Relatório Final de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico e Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados e 

Registrados (detalhado no Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados e Registrados deste 

EIA/RIMA). 

e) Interrelação com outros Planos e Programas 

Este Programa possui interface, principalmente, com o Programa de Gestão dos Bens Culturais 

Tombados e Registrados, com o PCS e com o PEA. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação aplicável, listada 

a seguir ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser editados no período de desenvolvimento 

da atividade: 

• Constituição Federal de 1988, Artigos 20, 23, 215 e 216, que dispõem sobre o patrimônio cultural 

brasileiro e sua preservação; 

• Lei Federal nº 3.924 de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos;  

• Portaria IPHAN nº. 07 de 1988, que estabelece os procedimentos para permissões e autorizações 

para pesquisas arqueológicas; 

• Portaria Interministerial nº 60 de 2015; 

• Portaria Interministerial nº 60 de 2015, estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a 

atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal em processos de licenciamento 
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ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis-IBAMA; 

• Resolução CONAMA nº 01 de 1986, que estabelece que os sítios arqueológicos devem ser objeto 

de consideração para a emissão das licenças Prévia, de Instalação e Operação de 

empreendimentos que causem impacto significativo ao meio ambiente; 

• Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/1997; 

• Decreto Estadual nº 44.280/2014, que trata do de licenciamento ambiental. 

g) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado antes do início das obras, tendo continuidade durante a etapa de 

instalação, sendo finalizado antes do início da fase de operação. 

h) Cronograma 

É apresentado, a seguir, o cronograma de execução das atividades previstas no Programa de Gestão 

do Patrimônio Arqueológico do Projeto SPOT. 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.18 a seguir. 
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Quadro 9.18: Cronograma do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico. 

 

 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

93 

9.2.3.6 Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados e Registrados 

a) Justificativas 

Este Programa se justifica pela necessidade de proteção e mitigação dos impactos causados ao 

patrimônio arqueológico, em observância à legislação vigente, a saber: Constituição Federal de 1988, 

a Lei nº 3.924/61, a Portaria IPHAN nº 7 de 1988, a Portaria Interministerial nº 60 de 2015, a Instrução 

Normativa IPHAN nº 01/2015, as Resoluções do CONAMA nº 001, de 23/01/1986 e nº 237, de 

19/12/1997 e o Decreto Estadual nº 44.280/2014, que trata do de licenciamento ambiental. 

Especificamente para os bens culturais acautelados em âmbito federal, de natureza imaterial ou 

material, subdividem-se em quatro categorias: 

• Bens imateriais registrados nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000; 

• Bens materiais tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937; 

• Bens materiais protegidos nos termos da Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961; e 

• Bens materiais valorados nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007. 

b) Objetivos 

O objetivo geral desse Programa é realizar ações que garantam a proteção e salvaguarda dos bens 

culturais impactados pelo empreendimento. 

Como objetivos específicos, tem-se: 

• Atualizar o levantamento da literatura arqueológica e do banco de dados do IPHAN, realizado na 

fase de EIA/RIMA, acerca dos bens culturais conhecidos na Área de Influência do empreendimento; 

• Realizar levantamento da história da região, através da realização de entrevistas com os gestores 

municipais da Área de Influência e com as comunidades localizadas na Área de Influência do 

empreendimento; 

• Registrar e mapear bens de valor histórico e cultural para a comunidade da Área de Influência 

passíveis de serem impactados; 

• Registrar as manifestações culturais de importância para Área de Influência passíveis de impacto e 

a sua relação com o empreendimento; 

• Construir instrumentos de disseminação e registro das referências culturais identificadas na área do 

empreendimento; 

• Realizar ações de gestão dos bens tombados e registrados impactados pelo empreendimento. 

c) Público-alvo 

O público-alvo que este Programa visa atender é constituído pelas comunidades do entorno do 

empreendimento. Este Programa busca, ainda, atender às instituições culturais locais, bem como a 

instituição responsável pela proteção do patrimônio histórico e arqueológico nacional, o IPHAN. 

d) Descrição do Programa 

A partir da divulgação do Termo de Referência (TR) nº 022/2019 emitido pelo IPHAN-RJ, caberá ao 

empreendedor a elaboração do Relatório de Avaliação de Impactos aos Bens Culturais Tombados e 

Registrados, conforme a Instrução Normativa nº 01/2015. A manifestação conclusiva do IPHAN ao 

INEA consistirá, obrigatoriamente, em Parecer resultante da consolidação da análise de dois relatórios: 

Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados e Registrados e Relatório Final de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 
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Além da prospecção arqueológica, serão executadas ações de registro, mapeamento e gestão dos 

demais bens culturais passíveis de serem impactados pelo empreendimento. 

Apresenta-se, a seguir, a descrição das ações previstas neste Programa, sendo que o detalhamento 

do Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados e Registrados será apresentado no Plano 

Básico Ambiental (PBA) do empreendimento, conforme preconizado nos artigos 31 a 37, Seção IV, da 

IN nº 001/2015, cujas ações são descritas no Ofício IPHAN nº 1.389/16. 

O programa deverá ser executado por um arqueólogo coordenador, um arqueólogo coordenador de 

campo (caso o coordenador não participe das atividades de campo) e por equipe tecnicamente 

habilitada a ser reconhecida e avaliada previamente pelo IPHAN. 

Dentre as ações a serem executadas, estão o registro, o mapeamento e a gestão dos bens culturais, 

que têm por objetivo principal o resgate da memória coletiva de uma comunidade, levando-se em 

consideração os diferentes aspectos de registro produzidos pela mesma (escrito, oral, visual e 

material), com vistas a proteger e salvaguardar os bens aqui referidos. Para o presente trabalho, 

deverão ser considerados os bens materiais de importância histórica, tombados ou não por órgãos 

públicos, de relevância para a história e a memória dos municípios de São João da Barra, Campos dos 

Goytacazes e Quissamã, especialmente para os moradores da Área de Influência do empreendimento. 

Para o levantamento de bens imateriais, devem ser consultados os bens inventariados pelos órgãos 

de cultura das diferentes esferas de administração direta ou registrados por instituições ou grupos 

independentes presentes no estado do Rio de Janeiro e nos municípios alcançados pela Área de 

Influência do Projeto SPOT. O trabalho de registro será realizado através das seguintes ações: 

I. Levantamento bibliográfico de apoio;  

II. Reconhecimento da área e de suas potencialidades;  

III. Caminhamento nas localidades da Área de Influência; 

IV. Entrevista com os moradores objetivando o resgate da sua memória afetiva; e  

V. Registro visual do campo através de fotografias. 

As medidas mitigadoras, compensatórias e de controle a serem implementadas no âmbito da gestão 

dos bens culturais, serão propostas com base nos trabalhos de registro e mapeamento. Como resultado 

dos levantamentos, deverá ser elaborado um inventário preliminar dos bens culturais de natureza 

intangível da Área de Influência do empreendimento que deverá ser apresentado ao IPHAN através do 

Relatório de Gestão dos Bens Culturais Tombados e Registrados. O inventário também deverá ser 

utilizado nas ações do Projeto Integrado de Educação Patrimonial, constante no Programa de Gestão 

do Patrimônio Arqueológico. 

Em atendimento ao art. 39 da Instrução Normativa IPHAN 01/2015, o Relatório de Gestão dos Bens 

Culturais Tombados e Registrados deverá conter, minimamente: I) descrição circunstanciada das 

ações realizadas com vistas a garantir a preservação e salvaguarda dos bens impactados pelo 

empreendimento; II) descrição circunstanciada das medidas mitigadoras, compensatórias e de controle 

implementadas; e III) descrição circunstanciada das ações do Projeto Integrado de Educação 

Patrimonial (integrante do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico). 

e) Interrelação com outros Planos e Programas 

Este Programa possui relação, principalmente, com o Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 

e com o Programa de Comunicação Social. 
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f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação aplicável, listada 

a seguir ou quaisquer instrumentos legais que vierem a ser editados no período de desenvolvimento 

da atividade: 

• Artigos 20, 23, 215 e 216 DA Constituição Federal de 1988, que dispõem sobre o patrimônio cultural 

brasileiro e sua preservação; 

• Lei nº 3.924 de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos;  

• Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, refere-se aos bens materiais protegidos; 

• Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, refere-se aos bens materiais valorados; 

• Portaria IPHAN nº. 07 de 1988, que estabelece os procedimentos para permissões e autorizações 

para pesquisas arqueológicas; 

• Portaria Interministerial nº 60 de 2015, estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a 

atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal em processos de licenciamento 

ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis-IBAMA; 

• Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015, que estabelece procedimentos administrativos a serem 

observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de 

licenciamento ambiental dos quais participe; 

• Resolução CONAMA nº 01 de 1986, que estabelece que os sítios arqueológicos devem ser objeto 

de consideração para a emissão das licenças Prévia, de Instalação e Operação de 

empreendimentos que causem impacto significativo ao meio ambiente; 

• Resolução CONAMA nº 237, de /1997; 

• Decreto nº 3.551, de 2000, refere-se aos bens imateriais registrados; 

• Decreto-Lei nº 25, de 30 de 1937, refere-se aos bens materiais tombados; e 

• Decreto Estadual nº 44.280/2014, que trata do de licenciamento ambiental. 

g) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado antes do início das obras, tendo continuidade durante a etapa de 

obras, sendo finalizado antes do início da fase de operação. 

h) Cronograma 

É apresentado, a seguir, o cronograma de execução das atividades previstas no Programa de Gestão 

dos Bens Culturais Tombados e Registrados do Projeto SPOT. 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.19 a seguir. 
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Quadro 9.19: Cronograma do Programa dos bens culturais tombados e registrados. 
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9.2.3.7 Programa de Engajamento de Partes Interessadas 

a) Justificativas 

A implantação e operação do Projeto SPOT, embora não resultem em grande alteração dos fatores 

socioeconômicos, demanda uma interação contínua com diferentes partes interessadas. Considerando 

as especificidades do Projeto SPOT, está prevista uma interação maior com agentes sociais, sejam 

moradores da área de influência ou gestores de serviços públicos, nas fases de planejamento e 

implantação do empreendimento. Entretanto, o empreendedor permanecerá na região durante toda a 

operação prevista, ou seja, por décadas. 

Em virtude do inerente relacionamento que a Açu Petróleo terá com agentes sociais e a diversidade de 

agentes já identificados, e que poderá aumentar durante a realização deste Plano, torna-se necessário 

orientar as ações de comunicação e relacionamento e parcerias que venham a ocorrer, tornando 

necessário o engajamento das partes interessadas. 

Destaca-se que o engajamento das partes interessadas vai além do atendimento aos requerimentos 

expressos em normativas de órgãos licenciadores, pois se traduz na criação de relacionamentos 

construtivos que atuam juntamente à empresa na gestão das medidas de mitigação de potenciais 

impactos (IFC, 2007). Assim, a proposição deste Plano atende às melhores práticas no que tange o 

relacionamento com agentes impactados por empreendimentos, assim como está em consonância com 

as orientações da Açu Petróleo sobre gestão social e ambiental de seus projetos. 

b) Objetivos 

O Plano de Engajamento de Partes Interessadas tem como objetivo geral garantir e orientar a efetiva 

consulta e participação das partes interessadas no planejamento, implantação e operação do Projeto 

SPOT. 

Além deste objetivo geral, são previstos objetivos específicos, conforme apresentado a seguir: 

• Identificar as partes interessadas e seu grau de envolvimento com o Projeto SPOT; 

• Implementar e avaliar a efetividade de estratégias de comunicação com as partes interessadas; 

• Promover ações de consulta e participação das partes interessadas nas diferentes etapas do Projeto 

SPOT;  

• Comunicar diretamente as partes interessadas sobre as etapas e realizações que envolvem o 

Projeto SPOT; 

• Garantir que as partes interessadas possam se comunicar diretamente com o empreendedor; 

• Avaliar continuamente as ações e atividades promovidas de modo a garantir a efetividade das 

mesmas. 

c) Público-alvo 

O público alvo deste plano, também chamado neste contexto de partes interessadas, são todos os 

grupos sociais ou indivíduos que sejam efetivamente ou potencialmente afetados pela implantação e 

operação dos oleodutos em licenciamento. Assim, as principais partes interessadas no escopo deste 

Plano são os moradores das localidades diretamente afetadas pelo Projeto SPOT, gestores de serviços 

públicos de alta relevância local, como secretarias municipais de saúde, educação e assistência social, 

o órgão ambiental licenciador, além de outros empreendedores presentes na região. 
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d) Descrição do Programa 

O Plano de Engajamento de Partes Interessadas deve contemplar algumas etapas para sua realização. 

O detalhamento de cada etapa será realizado no âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA), entretanto, 

o escopo mínimo previsto é apresentado a seguir: 

• Etapa 1 - Identificação e diagnóstico das partes interessadas (público, parceiros e Açu Petróleo); 

O diagnóstico de partes interessadas deverá ser complementar às informações já obtidas durante 

a fase de elaboração do EIA do Projeto SPOT e das Oficinas de Percepção Ambiental. Deste modo, 

esta etapa deve considerar a atualização da lista já existente, com verificação dos contatos e 

possíveis mudanças, principalmente, em relação aos gestores municipais. Nesta etapa, é 

fundamental que seja definido com os moradores da área de influência direta quais seriam os seus 

representantes, compondo comitês, devendo estes incluir pessoas da sociedade civil, que não 

integrem órgãos e setores de gestão pública; 

• Etapa 2 - Estabelecimento de canais de comunicação e participação; 

A equipe responsável pelo Plano de Engajamento de Partes Interessadas deverá, juntamente à Açu 

Petróleo e às partes interessadas identificadas na Etapa 2, definir os melhores canais de 

comunicação e participação de todos os envolvidos no Projeto SPOT. Os canais a serem 

estabelecidos devem viabilizar a participação de todas partes interessadas, considerando os 

recursos disponíveis nas comunidades envolvidas e a garantia de participação de todos os 

envolvidos. 

• Etapa 3 - Ações de comunicação e consulta sobre o Projeto SPOT 

Realização de ações de comunicação e consulta participativa das partes interessadas de acordo 

com canais e cronograma estabelecidos na Etapa 2. Estas ações deverão contar com etapas 

prévias de mobilização, além de serem registradas e os seus resultados reportados. 

• Etapa 4 - Acompanhamento e registro das atividades do Plano 

Todas as atividades deverão ser registradas e reportadas a todas as partes interessadas, 

considerando as ações realizadas, mas também o alcance de metas propostas por todas as partes. 

Destaca-se que todos os questionamentos e manifestações apresentados pelas partes interessadas 

deverão ser registradas e seus encaminhamentos acompanhados e reportados no escopo do PBA. 

As principais atividades deverão ser reportadas semestralmente através da emissão de relatórios 

de acompanhamento. 

Embora este Plano ocorra de modo mais intenso durante as etapas de planejamento e instalação, a 

comunicação e participação das partes interessadas deverá ser mantida durante toda a operação, 

mantendo-se atualizados os canais previamente estabelecidos. 

e) Interrelação com outros Planos e Programas 

O Plano de Engajamento de Partes Interessadas possui relação, principalmente, com os seguintes 

programas ambientais: 

• Programa de Gerenciamento da Obra; 

• Programa de Comunicação Social (PCS);  

• Programa de Educação Ambiental (PEA); 

• Programa de Negociação e Indenização. 
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f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

Além da legislação ambiental que prevê a consulta e participação da sociedade no processo de 

licenciamento, este Plano também contempla as melhores práticas sobre engajamento de partes 

interessadas propostas pela International Finance Corporation e World Bank. 

g) Etapas de Execução 

O Plano de Engajamento de Partes Interessadas será conduzido durante as etapas de planejamento, 

instalação e operação do Projeto SPOT. 

h) Cronograma 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.20 a seguir. 
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Quadro 9.20: Cronograma do Programa de engajamento de partes interessadas. 
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9.2.3.8 Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) 

a) Justificativa 

No desenvolvimento de suas atividades, o homem intervém no meio ambiente, promovendo 

transformações e causando impactos de diversas magnitudes e naturezas. A Lei da Política Nacional 

de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), no seu Artigo 3º, incumbe às empresas a promoção de 

programas destinados à capacitação dos trabalhadores, no que se refere ao controle efetivo sobre o 

ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. 

Na atividade de transporte de petróleo são identificados impactos ambientais nos meios físico, biótico 

e socioeconômico, sendo necessária a adoção de medidas mitigadoras por parte da companhia. A 

criação de programas de Educação Ambiental vinculados aos processos de licenciamento ambiental 

visa à melhoria da gestão socioambiental integrada da empresa, de maneira que os trabalhadores 

percebam as consequências dos impactos associados aos empreendimentos e se habilitem à intervir 

de modo qualificado no meio ambiente. 

Neste contexto, o Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT), justifica-se como um 

instrumento disseminador de informações relevantes e de troca de conhecimentos para fomentar a 

formação de uma equipe responsável tanto no âmbito socioambiental quanto no socioeconômico. 

b) Objetivo 

O PEAT visa o desenvolvimento e a troca de conhecimentos entre os participantes que possibilitem 

atitudes individuais e coletivas de preservação e respeito ao meio ambiente, não somente no 

desenvolvimento de suas atividades profissionais, mas também em sua rotina comunitária. É objetivo 

do PEAT promover a educação ambiental dos trabalhadores, estimulando o desenvolvimento de 

atitudes condizentes com as questões ambientais e atuando em prol da melhoria contínua do Sistema 

de Gestão Ambiental do empreendimento. A educação ambiental pretendida enfatiza as interferências 

causadas aos ambientes natural e social, bem como os cuidados necessários à execução das 

atividades em questão, focando, através de um comprometimento autêntico, em práticas individuais e 

coletivas de preservação e respeito ao meio ambiente. 

A seguir são apresentados os objetivos específicos desse Programa: 

• Propiciar a sensibilização dos trabalhadores focando a informação sobre a necessidade da coleta 

seletiva de resíduos sólidos;  

• Contribuir no aprimoramento dos conhecimentos dos trabalhadores no que se refere às ações e 

procedimentos a serem adotados nas emergências ambientais;  

• Desenvolver conhecimentos quanto às questões socioambientais locais, regionais e globais;  

• Contribuir para a implantação e eficiência dos demais projetos ambientais interrelacionados e 

conduzidos pela empresa;  

• Propiciar aos trabalhadores a possibilidade de trocas de experiências, criando uma convivência 

social positiva;  

• Contribuir no aprimoramento dos conhecimentos sobre as questões ambientais acerca do 

empreendimento onde atuam.  

c) Público-alvo 

Considera-se como público-alvo toda a força de trabalho envolvida na instalação do Projeto SPOT, 

sejam eles próprios ou contratados. 
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d) Descrição do Programa 

A metodologia do PEAT está estruturada em ações educativas de participação individual e coletiva. 

Para o universo deste PEAT propõe-se a aplicação conjunta de diferentes ferramentas metodológicas, 

como dinâmicas de grupo, exposições dialogadas, estudos de caso, entre outras. A aplicação conjunta 

de diferentes ferramentas permite construir um processo pedagógico que parte da realidade de vida 

dos trabalhadores, do seu local de trabalho e de suas atividades cotidianas. Esta estratégia busca 

atingir o modo de aprender de cada indivíduo, dentro de um processo de construção coletiva mais 

crítico e dialógico. 

Para a instalação dos oleodutos do Projeto SPOT,  o PEAT deverá elucidar aos trabalhadores a 

importância do empreendimento, informar a respeito dos impactos ambientais causados no meio 

ambiente onde o empreendimento será instalado, ações de recuperação ambiental da Área de 

Influência, bem como difundir conceitos de segurança no canteiro e convívio com comunidades 

próximas ao traçado. 

Os principais temas a serem abordados nas palestras estão determinados no Quadro 9.21. 

Quadro 9.21: Conteúdo Programático do PEAT. 

MÓDULO TEMA DURAÇÃO 

Módulo I 

• Atividade de Integração; 

• O Empreendimento e os Impactos causados no meio ambiente onde serão 
implantados os oleodutos; 

• Meio Ambiente (físico, biológico e social) no qual o empreendimento está 
inserido; 

• Interferências do canteiro de obras e atividades em terra sobre as 
comunidades no entorno do trecho da obra dos oleodutos. 

01 hora 

Módulo II 

• Legislação ambiental e normas técnicas pertinentes ao empreendimento; 

• Gerenciamento de Resíduos; 

• Possíveis acidentes e situações de emergências; 

• Atividade de Integração e Discussão. 

01 hora 

e) Interrelação com outros Programas 

O PEAT possui interrelação com os demais projetos ambientais, condicionantes de licenciamento, uma 

vez que aborda temas sobre o monitoramento ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, emissões 

atmosféricas e efluentes líquidos, procedimentos em caso de emergências ambientais, entre outros. As 

características interdisciplinares deste projeto fazem com que ele se complemente e faça referência a 

outras ações de treinamento e capacitação realizadas no âmbito do empreendimento. 

f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação aplicável ou 

quaisquer instrumentos legais que vierem a ser editados no período de desenvolvimento da atividade: 

• Lei n° 9.795 de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental; 

• Decreto n° 4.281 de 2002, que regulamenta  a  Política  Nacional de  Educação  Ambiental; 

• Constituição Federal de 1988, Art. 225, parágrafo 1°; 

• Resolução CONAMA n° 237/97; 

• Instrução Técnica do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) para o empreendimento; 

• Recomendações contidas em Instrução Técnica e em Pareceres Técnicos; 
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g) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado na fase de planejamento do Projeto SPOT, sendo finalizado após o 

término das negociações junto ao público alvo. 

h) Cronograma 

É apresentado, a seguir, o cronograma de execução das atividades previstas no Programa de 

Educação Ambiental dos Trabalhadores do Projeto SPOT. 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.22 a seguir. 
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Quadro 9.22: Cronograma do Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores. 
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9.2.3.9 Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra 

a) Justificativa 

Este Programa se justifica pela necessidade de reduzir os impactos sociais decorrentes da geração de 

expectativas da população quanto à possibilidade de trabalho e renda relacionada à presença do 

empreendimento na região, além da potencial pressão sobre serviços urbanos essenciais caso haja 

afluxo populacional acentuado. Adicionalmente, destaca-se a iniciativa do empreendedor em apoiar a 

realocação profissional dos trabalhadores a serem desligados após o término das obras. 

Para tanto, o empreendedor deverá buscar parcerias com o poder público municipal e instituições de 

formação técnica e profissional para a seleção e qualificação de mão de obra da Área de Influência, de 

forma a adequá-la às reais necessidades para as fases de construção do empreendimento. 

b) Objetivos 

O objetivo geral deste Programa é mitigar os impactos resultantes da alteração do cotidiano da 

população e geração de expectativa na área de influência do Projeto SPOT em virtude do potencial 

afluxo populacional durante a etapa de obras. 

De modo a alcançar o objetivo geral, também são delineados objetivos específicos, conforme 

apresentado a seguir: 

• Identificar os melhores canais de comunicação referentes a disponibilização de vagas e currículos 

na área de influência do Projeto SPOT; 

• Identificar trabalhadores disponíveis na região de acordo com as demandas do empreendimento; 

• Priorizar a divulgação de vagas e contratação de trabalhadores na Área de Influência do Projeto 

SPOT 

• Identificar potenciais lacunas de capacitação nos profissionais locais que possam ser atendidas no 

escopo do Projeto SPOT 

• Orientar e capacitar os trabalhadores a serem desligados a fim de facilitar a realocação dos mesmos 

no mercado de trabalho após o término das obras. 

c) Público-alvo 

O público alvo deste plano consiste na população residente da área de influência do Projeto SPOT, 

sendo dada prioridade aos residentes da AID do empreendimento. Também são contemplados como 

público-alvo as entidades públicas e privadas que possam firmar parceria com o empreendedor ndo 

que se refere à identificação e divulgação de vagas de emprego e capacitações que se identifiquem 

como pertinentes ao Projeto SPOT. 

d) Descrição do Programa 

O empreendedor, junto com as empresas contratadas, deverá estimar quantidade, perfil e qualificação 

para atendimento das necessidades do empreendimento. O Programa de Mobilização e 

Desmobilização da Mão de Obra irá, por sua vez, estabelecer metas de contratação e capacitação de 

trabalhadores residentes nos municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã, 

de acordo com as demandas do empreendimento e cronograma de obras. 

A definição e o atendimento das metas a serem estabelecidas se dará de acordo com os seguintes 

eixos norteadores do Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra: 
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Definição e Divulgação das Vagas Disponíveis 

Como indicado anteriormente, o empreendedor e a empresas contratadas deverão apresentar uma 

lista com a descrição das vagas disponíveis, de acordo com o perfil e as  exigências mínimas. A partir 

desta listagem inicial, deverão ser identificadas os melhores canais de comunicação e interlocução com 

população da AID para divulgação das vagas. A divulgação deverá estar alinhada com as ações do 

Plano de Comunicação Social e com o Plano de Engajamento das Partes Interessadas, de modo que 

seja assegurada a total transparência e acessibilidade das vagas disponíveis aos moradores dos 

municípios da área de influência, mas, principalmente aos residentes das comunidades da AID do 

Projeto SPOT. 

Contratação da mão de obra local 

O presente programa também tem como escopo orientar a seleção e contratação de trabalhadores da 

obra, dada a prioridade aos residentes da AID. Caso sejam identificados moradores da AID habilitados 

à exercer as atividades necessárias às vagas disponíveis com necessidade de complementar alguma 

formação específica, cuja formação se enquadre no cronograma das obras, o empreendedor, em 

parcerias com outras instituições, como o Grupo S (Sesi, Sebrae e Senac), poderá disponibilizar estas 

capacitações. Entre as potenciais capacitações a serem disponibilizadas nesta etapa inicial das obras, 

destaca-se a formação em Segurança no Trabalho. 

Esta formação visa o desenvolvimento da população interessada, resultando na elevação de 

escolaridade e qualificação. A carga horária dos cursos varia de acordo com as funções demandadas 

e o conhecimento prévio dos inscritos, não sendo possível nessa fase ser definida com precisão. No 

início da implementação deste Programa será realizado um Plano de Qualificação, quando a carga 

horária, entre outras questões metodológicas, serão definidas. 

Desmobilização de mão de obra local 

O Programa deverá, ainda, acompanhar a desmobilização de mão de obra utilizada, inclusive das 

empresas contratadas, e contemplar a realização de entrevistas de desligamento com os profissionais, 

identificando de forma clara e objetiva as razões que conduziram à demissão. Nessa etapa, devem ser 

entregues aos funcionários os certificados relativos aos treinamentos de Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde - SMS e outras capacitações e qualificações profissionais, caso não tenha sido entregue 

anteriormente, além do currículo atualizado e uma carta de encaminhamento profissional quando 

solicitado e confirmadas as habilidades e a idoneidade do trabalhador. Uma relação dos profissionais 

desligados deverá ser enviada para as entidades identificadas nos municípios da Área de Influência, 

de forma a cadastrá-los como candidatos a novas vagas de emprego. 

A equipe de Comunicação Social do empreendedor deverá acompanhar a entrevista de desligamento 

e dar apoio ao profissional para identificar novas oportunidades de trabalho. 

Ainda no âmbito deste programa, deverá ser realizado um monitoramento do contingente contratado e 

desmobilizado, de forma a indicar com objetividade o desempenho das empresas contratadas no que 

tange à absorção de profissionais com residência fixa em São João da Barra, Campos dos Goytacazes 

e Quissamã. 

e) Interrelação com outros Planos e Programas 

Este Programa possui relação com os seguintes programas ambientais previstos no Projeto SPOT: 

• Programa de Gerenciamento de Obras; 

• Plano de Engajamento de Partes Interessadas e; 

• Programa de Comunicação Social. 
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f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação trabalhista 

aplicável, entretanto não há exigências legais e normativas referentes ao escopo apresentado, sendo 

orientado principalmente pelas melhores práticas de gestão de mão de obra e relacionamento 

comunitário. 

g) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado antes do início das obras, tendo continuidade durante a etapa de 

obras, sendo finalizado antes do início da fase de operação. 

h) Cronograma 

É apresentado, a seguir, o cronograma de execução das atividades previstas no Programa de 

Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra do Projeto SPOT. 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.23 a seguir. 
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Quadro 9.23: Cronograma do Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra. 
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9.2.3.10 Programa de Fomento da Aquisição de Insumos e Contratação de Fornecedores 

a) Justificativa 

Este Programa se justifica pela necessidade de potencializar a economia regional através da 

priorização da contratação de fornecedores e aquisição de insumos inseridos na área de influência. 

Embora os insumos sejam adquiridos principalmente durante a etapa de obras pelas empresas 

contratadas pela Açu Petróleo, torna-se imprescindível acompanhar estas contratações de modo que 

sejam priorizados fornecedores locais e a geração de renda aos residentes da área de influência do 

Projeto SPOT. 

b) Objetivos 

O objetivo geral deste Programa é potencializar a economia regional através da contratação de 

fornecedores e aquisição de insumos disponíveis na área de influência do Projeto SPOT. De modo a 

alcançar o objetivo geral, também são delineados objetivos específicos, conforme apresentado a 

seguir: 

• Identificar os insumos e fornecedores necessários à realização das obras; 

• Identificar e cadastrar fornecedores da área de influência que atendam aos requisitos do 

empreendedor e suas contratadas; 

• Priorizar e monitorar a contratação dos fornecedores cadastrados. 

c) Público-alvo 

O público alvo deste plano consiste na população, empresários e comerciantes residentes da área de 

influência do Projeto SPOT. 

d) Descrição do Programa 

O empreendedor, junto com as empresas contratadas, deverão implementar os seguintes 

procedimentos no escopo deste programa: 

I. Identificar, junto às empresas contratadas, os insumos necessários à atividade durante a etapa de 

obras do Projeto SPOT; 

II. Identificar e cadastrar os potenciais fornecedores localizados na Área de Influência do Projeto 

SPOT; 

III. Priorizar a contratação de fornecedores locais desde que estes estejam em acordo com todas as 

possíveis exigências trabalhistas, sanitárias, entre outras que se façam necessárias; 

IV. Orientar as contratadas a priorizarem a aquisição de insumos na área de influência do 

empreendimento; 

V. Monitorar quantitativamente e qualitativamente os fornecedores da área de influência a serem 

contratados em comparação com o total de fornecedores envolvidos no Projeto SPOT; 

VI. Identificar as principais restrições de contratação de fornecedores locais e aquisição de insumos 

na área de influência, de modo que os gestores públicos possam sanar estes problemas visando 

projetos futuros na região. 

e) Interrelação com outros Planos e Programas 

Este Programa possui relação com os seguintes programas ambientais previstos no Projeto SPOT: 

• Programa de Gerenciamento de Obras; 

• Programa de Comunicação Social. 
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f) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outro Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação brasileira em 

relação à contratação de serviços e aquisição de insumos; entretanto não há exigências legais e 

normativas referentes ao escopo apresentado. 

g) Etapas de Execução 

Este Programa deverá ser iniciado antes do início das obras, tendo continuidade durante a etapa de 

obras. 

h) Cronograma 

É apresentado, a seguir, o cronograma de execução das atividades previstas no Programa de Fomento 

da Aquisição de Insumos e Contratação de Fornecedores da Área de Influência do Projeto SPOT. 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.24 a seguir. 
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Quadro 9.24: Cronograma do Programa de Fomento à Aquisição de Insumos e Contratação de Fornecedores da Área de Influência. 
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9.2.3.11 Plano de Ação de Emergência e Contingência 

a) Justificativas 

Este Programa se justifica pela necessidade de garantir o combate adequado e a mobilização rápida 

dos melhores recursos humanos e materiais no caso de situações de emergência no sistema de 

oleodutos do Projeto SPOT. 

b) Objetivos 

O Plano de Ação de Emergência e Contingência tem como objetivo a preparação, organização e a 

rápida mobilização dos meios existentes para garantir a salvaguarda das pessoas que vivem nas 

proximidades do SPOT em caso de ocorrência de uma situação perigosa, ou seja, de um vazamento 

de petróleo e/ou das consequências possíveis deste vazamento a saber: incêndios de nuvem, incêndio 

de poças de líquido e/ou contaminação do solo ou corpos hídricos. 

c) Público-alvo 

Considera-se como público alvo todas as pessoas e /ou comunidades, residências, creches, escolas, 

hospitais, estabelecimentos públicos, instalações comerciais etc que estejam próximos ao traçado dos 

sistema de oleodutos do projeto SPOT e possam estar sujeitos aos efeitos de eventos acidentais no(s) 

oleoduto(s). 

d) Descrição do Programa 

O Plano de Ação de Emergência e Contingência consiste em um documento ou conjunto de 

documentos que contenham estratégias e requisitos mínimos de planejamento das ações que serão 

empregadas no atendimento de situações de emergências. 

O Plano deve se basear na identificação de perigos e/ou nos resultados obtidos no Estudo de Análise 

de Risco, quando realizado, e na legislação vigente, devendo contemplar, no mínimo, os seguintes 

elementos: 

• Nome e endereço do empreendimento; 

• Descrição das instalações envolvidas; 

• Representantes do empreendimento para contato em situação de emergência; 

• Cenários acidentais considerados em conformidade com a etapa da identificação de perigos.  

• Área de abrangência e limitações do plano; 

• Estrutura organizacional com as atribuições e responsabilidades dos envolvidos;  

• Fluxograma de acionamento e comunicações em conformidade com a estrutura organizacional 

apresentada, para os períodos diurno e noturno; 

• Relação de todos os participantes do plano; 

• Relação e meios de acionamento de todas as entidades públicas e privadas a serem mobilizadas 

para atuarem na resposta emergencial, tais como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Órgãos 

Ambientais, hospitais, entre outros; 

• Procedimentos estruturados contemplando as ações de resposta às situações emergenciais 

compatíveis com os cenários acidentais identificados e em conformidade com a estrutura 

organizacional apresentada. Cabe ressaltar que as ações de combate iniciais devem ser realizadas 

por equipes da própria empresa; 

• Formas de divulgação, implantação (internas e/ou externas) e integração com outras instituições;  
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• Cronograma de exercícios teóricos e práticos (simulados), de acordo com os diferentes cenários 

acidentais; 

• Manutenção do plano, contemplando a reposição dos recursos materiais e a adequação do plano, 

após simulados ou situações de emergência; 

• Periodicidade de revisão do plano;  

• Documentos anexos: plantas de localização da instalação e layout, incluindo a vizinhança em risco, 

listas de acionamento (internas e externas), listas de equipamentos, sistemas de comunicação e 

alternativos de energia elétrica, relatórios, etc. 

Interrelação com outros programas 

Este Plano não possui interrelação com outros Programas previstos para o Sistema SPOT. 

e) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

A execução deste Programa deverá ser realizada em conformidade com a legislação aplicável e com 

as exigências do INEA conforme o Item 9.4.1 da Instrução Técnica PRES/CEAM 06/2019. Neste 

momento, entretanto, não há exigências normativas referentes ao escopo apresentado, sendo sua 

elaboração orientada principalmente pelas melhores práticas de gestão de riscos e combate à 

emergências. Na ausência de instruções específicas do INEA, poderão ser adotadas as orientações 

de outros órgãos ambientais tais como IBAMA ou CETESB. 

f) Etapas de Execução 

O Plano de Ação de Emergência e Contingência é elaborado com base com cenários acidentais 

identificados no Estudo de Análise de Riscos do SPOT e deverá estar implantado e operacional antes 

do início da operação do Sistema SPOT. 

O programa prevê, além do treinamento dos profissionais envolvidos, a realização de simulados de 

emergência e sua avaliação para ajustes e garantia de sua eficácia. 
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g) Cronograma 

É apresentado, a seguir, o cronograma de execução das atividades previstas no Plano de Ação de 

Emergência e Contingência do Projeto SPOT. 

O cronograma encontra-se apresentado no Quadro 9.25 a seguir. 
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Quadro 9.25: Cronograma do Plano de Ação de Emergência e Contingência. 
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10 Área de Influência 

Em atendimento ao item 6 da Instrução Técnica (IT) emitida pelo INEA/RJ (IT PRES/CEAM 06/2019), 

que norteia a elaboração deste EIA/RIMA para o Projeto SPOT, foram definidos os limites “das áreas 

geográficas a ser direta e indiretamente afetadas pelo empreendimento”, ou seja, a Área Diretamente 

Afetada (ADA), a Área de Influência Direta (AID) e a Área de Influência Indireta (AII).  

Neste contexto, tomando-se como ponto de partida: i. a localização do Projeto SPOT, ii. a descrição do 

empreendimento; e iii. o conhecimento das principais características ambientais da região de inserção 

do projeto, por intermédio das informações obtidas durante a elaboração do diagnóstico ambiental foi 

possível delimitar as áreas de influência direta e indireta dos impactos gerados pela implantação dos 

dutos.  

Por definição, áreas de influência são aquelas que poderão ser impactadas direta e/ou indiretamente 

pela implantação do empreendimento em graus variáveis, durante as fases de planejamento, 

construção e operação. Segundo Sánches (2006), somente após a conclusão da Avaliação de Impactos 

Ambientais (AIA) é possível identificar as áreas que serão efetivamente influenciadas pela implantação 

de um empreendimento. Desta forma, as áreas de influência apresentadas a seguir estão em 

consonância com a AIA, apresentada no Capítulo 8, de acordo com a abrangência espacial e a forma 

de incidência dos impactos descritos.  

Ainda, as Áreas de Influência delimitadas para os meios físico, biótico e socioeconômico permitem que 

as medidas de mitigação, controle e monitoramento dos impactos ambientais identificados sejam 

direcionadas aos fatores ambientais que de fato possam sofrer interferências positivas e/ou negativas 

do empreendimento. Deste modo, os programas ambientais apresentados no Capítulo 09 deverão 

contemplar os limites das áreas de influência apresentados. 

10.1 Área de Influência Indireta (AII) 

A AII foi delimitada com as análises das feições naturais e delimitações políticas e sociais da região 

onde será instalado o Projeto SPOT, assim como das áreas potencialmente sujeitas aos impactos 

desencadeados pelo planejamento, construção e operação deste empreendimento. Para sua 

delimitação foram consideradas as características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos 

componentes ou fatores ambientais passíveis de serem impactados com a implantação do Projeto 

SPOT, partindo de uma análise preliminar da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

Em resposta a estas características a Área de Influência Indireta (AII) dos meios natural (físico e biótico) 

e socioeconômico é delimitada de maneira diferente por meio de caracteres específicos. No caso dos 

meios físico e biótico foram consideradas características relativas à natureza da região, como a 

geologia e geomorfologia, potenciais áreas de conectividade de remanescentes vegetacionais, rede 

hidrográfica e outros fatores ambientais presentes na Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana (RH-IX). 

Os sistemas aquáticos inseridos nesta área foram objeto da caracterização dos meios físico e biótico 

aquáticos, enquanto a porção terrestre foi objeto da caracterização dos componentes físicos e bióticos 

dos ecossistemas terrestres. De acordo com as informações apresentadas no diagnóstico ambiental 

do meio físico (Capítulo 7) é possível verificar que a região apresenta relevo plano ao longo de toda a 

extensão do traçado; baixo potencial para estabelecimento ou incremento de processos erosivos; baixa 

ocorrência de remanescentes florestais ou áreas com potencial de conexão entre remanescentes 

florestais, com exceção do trecho localizado na área do Complexo Portuário do Açu, onde se registra 

vegetação nativa de restinga em diferentes estágios de conservação. 
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O traçado do Projeto SPOT atravessa uma região de drenagens artificiais, compostas por canais 

retificados. O cenário atual para os ecossistemas terrestres e aquáticos da região é reflexo das ações 

implementadas nos municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã há 

décadas, com forte pressão antrópica, uma vez que estratégias políticas e econômicas destes 

municípios priorizam desenvolver a agricultura e pecuária na região, usando os canais artificiais para 

controle de cheias e para irrigação e dessedentação de animais. 

Em resposta a estas características locais e ao alcance dos potenciais impactos, a AII para o meio 

natural (meios físico e biótico) foi delimitada considerando os limites da Área de Estudo Local  

(Capítulo 06), de acordo com as ottobacias de nível 12 da Regioão Hidrográfica do Baixo Paraíba do 

Sul e Itabapoana (RH-IX) (Mapa 10.1). Estes limites abrangem 4 Sistemas Hidrográficos, são eles: i. 

Lagoas Costeiras do Norte; ii. Sistema São Bento; iii. Sistema Lagoa Feia; iv. Lagoas Costeiras do Sul. 

Assim como o Sistema Hidrográfico da Lagoa Feia integrou a AEL, o mesmo foi mantido na Área de 

Influência Indireta do meio natural do Projeto SPOT, visto a necessidade de monitorar as potenciais 

interferências da implantação dos oleodutos sobre o Canal da Flexa e a Lagoa Feia, embora somente 

uma pequena porção do duto esteja inserida neste Sistema, 8 km aproximadamente. 

A delimitação da AII do meio socioeconômico para o Projeto SPOT também se baseou na identificação 

das áreas indiretamente afetadas pela implantação do empreendimento, ou seja, localizadas no 

alcance das interferências socioambientais promovidas, indiretamente, pelas atividades a serem 

realizadas. Assim, considerando, principalmente, as alterações previstas na arrecadação tributária dos 

municípios e a pressão sobre os serviços fornecidos pela esfera municipal, os limites da AII 

correspondem aos municípios interceptados pelo Projeto SPOT, ou seja, São João da Barra, Campos 

dos Goytacazes e Quissamã, conforme apresentado no Mapa 10.2. 
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Título
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Data Número Autor Revisão

Legenda

!P Sedes Municipais
Limite Estadual
Limite Municipal
Hidrografia
Traçado (45.30 km)
Faixa de Servidão
Canteiro de Obra

Sistema Hidrográfico
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10.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)

Este item traz a delimitação da Área de Influência Direta (AID) e da Área Diretamente Afetada (ADA)

com a implantação e operação do Projeto SPOT. Assim como para a AII, na delimitação da AID e da

ADA também foram levados em consideração as feições naturais (características físicas e bióticas) e

socioeconômicas da região onde será instalado o Projeto SPOT, além das áreas sujeitas aos impactos

desencadeados pelo planejamento, construção e operação deste empreendimento. Como

consequência das características dos meios natural e socioeconômico, a AID de ambos é delimitada

diferentemente. Já para a ADA, área onde de fato ocorrerão intervenções com a implantação do

empreendimento, o delineamento é o mesmo para os meios físico, biótico e socioeconômico.

No caso do Projeto SPOT, foi considerado como limite da AID (físico e biótico) um buffer de 500 m para

cada lado da faixa de servidão (20 m) e demais áreas intervencionadas (Mapa 10.3). A largura deste

buffer foi estabelecida em função da homogeneidade dos fatores físico da região, conforme

apresentado no diagnóstico ambiental do meio físico (Capítulo 7.4). A região onde está prevista 

a instalação do Projeto SPOT é predominantemente constituída por depósitos aluvionares, com 

alguns pontos de erosão já existentes por consequência da retificação da maior parte dos corpos 

hídricos da região, e pontos de alagamentos conhecidos em função da dinâmica da superfície, porém 

sem pontos críticos na área estudada. Com relação aos fatores do meio biótico (mais 

especificamente fauna e flora), a delimitação de um buffer de 500 m é conservativa quando se 

observa que o conceito de efeito de borda, usualmente adotado em estudos de fragmentação 

florestal, é de 250 m (Laurance, 1991; Zaú, 1997; Oliveira, et al. 2004; Ferreira, 2007; Barros, 2006).

Para definição da AID do meio socioeconômico foram considerados os aglomerados populacionais

sobrepostos às áreas intervencionadas devido à possibilidade de serem afetados pelo

empreendimento. Desta forma, foram identificados os setores censitários interceptados pelo traçado

do duto, assim como os setores censitários que apresentam aglomerados urbanos próximos ao traçado

proposto, conforme apresentado no Mapa 10.4. As localidades identificadas nestes setores censitários

que integram a AID e são passíveis de sofrer impactos diretos em virtude da implantação e operação

dos oleodutos, principalmente devido a presença de mão-de-obra, também são indicadas no mapa.

Já a Área Diretamente Afetada (ADA) consiste no espaço físico onde será implantado o empreendimento,

no qual ocorrerão alterações no meio socioambiental com substituição dos usos atuais. A ADA perfaz as

áreas a serem ocupadas pelo empreendimento e suas instalações ou componentes auxiliares nas fases

de instalação e operação. No presente empreendimento foram definidas como ADA a faixa de servidão

estabelecida em projeto (largura de 20m) onde haverá restrição de uso nas fases de instalação e

operação do Projeto SPOT, assim como áreas inerentes ao empreendimento como, por exemplo, áreas

de implantação dos canteiros de obra. Os Mapas 10.3 e 10.4 também trazem a delimitação da ADA, além

da delimitação da AID.
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11 Prognóstico Ambiental 

Este prognóstico ambiental representa uma avaliação global das questões socioambientais 

associadas à implantação e operação do Projeto SPOT, buscando identificar e comparar as principais 

tendências futuras para a região, considerando a ausência e a presença do empreendimento em seu 

contexto socioambiental. 

Dentro da proposta metodológica adotada para este Estudo de Impacto Ambiental (EIA), subsidiam 

este item principalmente os capítulos referentes ao Diagnóstico Ambiental (item 07), Análise 

Integrada e Síntese da Qualidade Ambiental; à Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) (item 08); e 

às Medidas e Programas Ambientais (item 09). 

O fluxograma (Figura 11.1) a seguir apresenta uma visualização da abordagem adotada na presente 

análise, que consolida todo o conteúdo deste EIA e subsidia, de forma mais concisa e objetiva, a 

avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento. 

Figura 11.1: Esquema simplificado da relação entre as informações utilizadas para a 
elaboração do prognóstico ambiental do empreendimento. 
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Com base nas informações e dados apresentados no Diagnóstico Ambiental, e consolidados na 

Análise Integrada e Síntese da Qualidade Ambiental, foi possível identificar os principais fatores que 

condicionam a qualidade ambiental atual da região de inserção do empreendimento. Considerando 

estes fatores, bem como aqueles que normalmente são os mais impactados em empreendimentos 

lineares, como os oleodutos, chegou-se a uma lista de fatores indicados abaixo (Quadro 11.1), os 

quais foram abordados pela Análise de Impactos Ambientais (AIA). 

Quadro 11.1: Fatores ambientais impactados identificados para o Projeto SPOT. 

MEIO FATOR AMBIENTAL 

Físico 

Solo e Rocha 

Águas Superficiais 

Águas Subterrâneas 

Direitos Minerários 

Nível de Ruídos 

Qualidade do Ar 

Biótico 

Áreas de Preservação Permanente 

Vegetação  

Fauna  

Socioeconômico 

População 

Uso e ocupação do solo 

Nível de emprego 

Infraestrutura de serviços essenciais 

Infraestrutura de disposição final de resíduos e efluentes 

Economia local, estadual e nacional 

Bens Culturais e Acautelados 

Infraestrutura rodoviária 

Infraestrutura hidráulica, energética e viária 

 

A partir desta lista de fatores ambientais, foi montado um quadro de avaliação dos mesmos, 

denominado Quadro Cenário Tendencial, mostrando os cenários futuros com e sem o 

empreendimento. Para a visualização gráfica desta tendência no quadro acima, tomou-se como base 

o sistema de cores ilustrando a condição da qualidade socioambiental do fator analisado, indo de boa 

a muito ruim (Quadro 11.2). Com a justaposição destas avaliações, é possível perceber as diferenças 

de cenário com e sem o empreendimento. 

Quadro 11.2: Graus de qualidade ambiental usados no Quadro 11.3. 

QUALIDADE AMBIENTAL REPRESENTAÇÃO 

Boa Verde 

Média Amarelo 

Ruim Laranja 

Muito ruim Vermelho 
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Foram abordados no Quadro Cenário Tendencial (Quadro 11.3) aqueles fatores ambientais que 

representam o foco da gestão socioambiental do empreendimento, ou seja, aqueles que efetivamente 

terão sua qualidade afetada. Estes fatores foram destacados em negrito no Quadro 11.1. O cenário 

referente à implantação do empreendimento sem as medidas e programas ambientais, além de ser 

irreal, tendo em vista as exigências da legislação e do licenciamento ambiental, é obviamente 

caracterizado pela deterioração da qualidade ambiental da região. Assim, o presente prognóstico 

enfatiza os cenários sem a implantação do empreendimento, e com a implantação do mesmo 

incluindo as medidas e programas ambientais. 

Para a caracterização da qualidade ambiental futura sem o empreendimento, foi considerado que as 

tendências observadas no presente com relação às pressões e impactos existentes em cada um 

destes fatores deverão continuar atuando na região. Ou seja, alguns processos, como atividades 

agropecuárias, e crescimento populacional, continuarão se desenvolvendo pois já estão ocorrendo 

sem a existência do Projeto SPOT 

As questões relativas à conservação da biodiversidade, em geral, deverão se manter numa tensão 

entre a expansão de atividades antrópicas que pressionam os ecossistemas, e os esforços e ações 

governamentais e do terceiro setor para conter estas pressões. É possível considerar que haverá 

especificidades locais quanto a este último aspecto (criação de UCs, alteração nas APPs, elaboração 

e implementação de planos de manejo de UCs existentes), mas, em geral, em se mantendo as 

tendências atuais, deverá se manter o cenário de redução de biodiversidade e perda ou alteração de 

habitats. 

Para a construção do cenário com o empreendimento, foram considerados especialmente os 

impactos avaliados na Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), bem como as medidas e programas 

ambientais previstos para controle, mitigação, potencialização ou compensação dos impactos. 

A seguir está o Quadro Cenário Tendencial (Quadro 11.3) construído a partir da avaliação sintética da 

situação atual, para cada um destes elementos selecionados como os mais relevantes na 

determinação da qualidade ambiental da região. A partir da situação atual e das tendências 

identificadas também no Diagnóstico Ambiental, foi avaliada a situação futura, considerando o cenário 

sem e com o empreendimento. 
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JUSTIFICATIVAS

Meio Natural  

(Físico e Biótico)

Solo e Rochas

Expansão da monocultura de cana-de-açúcar e 

da pecuária em terrenos de alta suscetibilidade 

à erosão; altas taxas de desmatamento 

Processos erosivos intensificados pelo 

desmatamento e atividades agropecuárias, 

carreamento de sedimentos para canais, 

alteração das taxas de sedimentação da 

bacia

A situação atual foi classificada como amarelo principalmente em virtude das características atuais de 

grandes áreas desmatadas. Além disso, a expansão da agropecuária representa fator de incremento 

nos processos erosivos. A tendência sem o empreendimento é que estes processos continuem, com o 

avanço do agronegócio. A construção do Projeto SPOT resultará em impactos associados 

principalmente à limpeza do terreno, abertura de vala, travessia de áreas alagadas e canteiro de obras. 

Embora estejam previstas medidas ambientais de controle e mitigação sobre este fator, a situação 

resultante representará uma mudança local em relação à situação atual.

Águas superficiais
Uso intensivo de insumos agrícolas, atividade 

de pecuária e despejo de efluentes domésticos
Alteração da qualidade da água

As águas superficiais foram caracterizadas no diagnóstico como sendo de baixa qualidade, de acordo 

com parâmetros legais. Isto se deve principalmente ao fato dos corpos hídricos terem sido 

transformados em canais com a finalidade de uso para a irrigação e desedentação de animais da 

pecuária. Além disso, ao longo dos anos estão sendo usados indevidamente para despejo indevido de 

efluentes domésticos e urbanos. As áreas alagadas encontram-se em sua grande maioria ressecadas 

e aquelas que ainda exibem lâmina d' água, possuem águas de baixa qualidade, com elevada carga 

em suspensão e proliferação de macrófitas. Para construção do Projeto SPOT são previstos impactos 

associados a travessia das áreas alagadas (ressuspensão de sedimentos) e descarte de de água do 

teste hidrostático, entretanto, estes são impactos de baixa significância.

Vegetação nativa
Desmatamento para atividades agrícolas e 

pecuária, ameaça de queimadas

Perda de biodiversidade, perda e alteração 

de habitats, introdução de espécies 

exóticas, alteração de estrutura e dinâmica 

de comunidades, fragmentação de 

habitats, proliferação de macrófitas

A situação atual de manutenção da vegetação da região foi caracterizada no diagnóstico como crítica, 

com grandes áreas desmatadas. Restando como vegetação nativa apenas áreas de restinga e as 

áreas com influência fluvial. No futuro, sem o empreendimento, presume-se que estas pressões 

deverão continuar.  Em relação à vegetação de áreas alagáveis, em virtude das condições de 

eutrofização dos corpos hídricos da região espera-se manutenção da proliferação de espécies 

características de áreas degradas. Para construção dos oleodutos está prevista a supressão de 

vegetação de 1.8ha de vegetação nativa, representando uma perda de habitat numa região de forte 

pressão antrópica. Porém, estão previstas medidas ambientais que, além de compensatórias, também 

têm efeito mitigador em relação à perda de habitat, de biodiversidade e da fragmentação. As ações de 

conservação previstas propiciarão a criação de novos ambientes de restinga.

Fauna Terrestre

Pressão sobre espécies terrestres, incluindo as 

endêmicas e ameaçadas de extinção; perda ou 

alteração de habitats

Perda de biodiversidade, alteração da 

estrutura e dinâmica das comunidades 

faunísticas da região

A situação atual de manutenção da vegetação da região foi caracterizada no diagnóstico como crítica, 

com grandes áreas desmatadas, restando como vegetação nativa apenas áreas de restinga. No futuro 

sem o empreendimento, presume-se que estas pressões deverão continuar. A supressão de 

vegetação para a colocação dos oleodutoso representará uma perda de habitat para a fauna e a flora, 

numa região de forte pressão antrópica. Em relação à conservação da biodiversidade da região, 

apenas duas espécies ameaçadas foram registradas dentro da AID do Projeto SPOT, apesar de outras 

espéceis apresentarem distribuição geográfica para esta AID. 

Quadro 11.3: Quadro cenário tendencial para a região de implantação do Projeto SPOT.
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Quadro 11.3: Quadro cenário tendencial para a região de implantação do Projeto SPOT.

Meio 

Socioeconômico

População

Crescimento populacional relacionado ao 

dinamismo da economia, principalmente em 

função do desenvolvimento das atividades 

voltadas ao petróleo, além de reestruturação 

produtiva, com a oferta de novos setores de 

comércio e serviços

Pressão sobre equipamentos e serviços 

sociais nos municípios que experimentam 

crescimento

A situação atual  não apresenta desafios relevantes aos municípios envolvidos. No cenário futuro sem 

o empreendimento, esta situação tem uma leve tendência de piora, tendo em vista que o crescimento 

populacional não tem sido acompanhado pelo desenvolvimento dos municípios, em termos de 

infraestrutura, de forma adequada. No caso do cenário com o empreendimento, deve ser considerado 

um pequeno aumento populacional , uma vez que o afluxo populacional é pequeno e temporário. 

Quanto aos efeitos permanentes, destaca-se a perda de áreas produtivasem terrenos localizados na 

faixa servidão.

Infraestrutura de serviços 

essenciais e disposição 

final de resíduos e 

efluentes

Crescimento da demanda por serviços e 

infraestrutura, especialmente saneamento; 

crescimento populacional associado à expansão 

do agronegócio; ausência de infraestrutura 

adequada de disposição final de resíduos; baixo 

atendimento à demanda de saneamento

Deficiências de atendimento à demanda, 

com reflexos na saúde da população, bem 

como na educação, segurança etc. 

A situação atual não apresenta desafios relevantes aos municípios envolvidos. No cenário futuro sem 

o empreendimento, esta situação tem uma leve tendência de piora, tendo em vista que o crescimento 

populacional não tem sido acompanhado pelo desenvolvimento dos municípios, em termos de 

infraestrutura de forma adequada, principalmente em Campos dos Goytacazes. No caso do cenário 

com o empreendimento, deve ser considerada também uma leve piora, uma vez que o afluxo 

populacional é pequeno e temporário.

Bens culturais e 

acautelados

Urbanização, expansão industrial, agropecuária 

e malha viária
Redução ou perda de patrimônio

O patrimônio arqueológico, assim como os bens culturais e acautelados estão sobre pressão 

atualmente com o crescimento populacional e suas consequencias. Com ou sem o empreendimento 

estas pressões existirão no futuro; porém, com o empreedimento, haverá medidas para a conservação 

destes bens dentro da área de influência do gasoduto.

Infraestrutura rodoviária
Urbanização, expansão industrial, crescimento 

populacional, expansão do agronegócio

Diminuição do fluxo de veículos, 

diminuição da qualidade da malha viária

A situação da infraestrutura viária atual não é ruim. As vias principais de acesso à região estão 

pavimentadas, em condições razoáveis de conservação, mas com sinalização deficiente. Em um futuro 

sem o empreendimento não é esperado alteração sobre este fator. Porém, como o empreendimento é 

linear e vai atravessar algumas destas estradas, é esperado que a condição da infraestrutura existente 

piore um pouco.

Economia local, estadual e 

nacional, Infraestrutura 

hidráulica, energética e 

viária

Crescimento populacional, expansão do 

agronegócio, incluindo indústria e serviços 

associados; pecuária, e extração de areia

Incremento de renda e PIB, migrações, 

crescimento populacional, expansão ou 

deterioração da infraestrutura viária, 

desigualdades sociais, efeitos secundários 

nos fatores socioambientais

A maior parte da arrecadação dos municípios da AII depende de royalties  por conta do mercado 

offshore  da região. Dos municípios estudados, São João da Barra é considerado como de 

desenvolvimento médio, enquanto Campos dos Goytacazes é considerado de desenvolvimento alto, 

porém, com a diminuição da arrecadação dos royalties  já identificada é possível que este montante 

continue a diminuir, o que poderá acarretar em maiores dificuldades financeiras em investimentos 

necessários para o desenvolvimento dos municípios. No cenário sem o empreendimento, foi 

identificada tendência de crescimento da economia, especialmente com o desenvolvimento do Distrito 

Industrial de São João da Barra (DISBJ). Mas este crescimento não deverá ser significativo em curto 

prazo, uma vez que depende da implantação dos empreendimentos dentro do DISBJ. No cenário com 

o empreendimento, deverão ocorrer processos como geração de emprego e renda, intensificação de 

atividades de comércio e serviços, geração de receita tributária e incremento do sistema de transporte 

de óleo no Brasil, representando um incremento geral da economia local e regional. Do ponto de vista 

econômico, estes processos podem ser considerados positivos em relação ao cenário sem o 

empreendimento.

OBS: A análise considerou toda a área de influência, embora com maior destaque na AID, especificando questões locais quando pertinente.

2/2
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11.1 Prognóstico das Condições Ambientais na Ausência do Empreendimento 

11.1.1 Meio Físico 

Analisando o Quadro Cenário Tendencial (Quadro 11.3), pode-se observar que, quanto ao meio 

físico, existem fatores ambientais que atualmente apresentam qualidade ambiental média  

(solo e rochas e águas superficiais). No caso de solo e rochas (condições geotécnicas e 

geomorfológicas) poderá haver uma piora relevante em sua qualidade ambiental no cenário sem o 

empreendimento.  

A situação atual foi classificada como amarelo (média qualidade) principalmente em virtude da 

presença de grandes áreas desmatadas na região. O desmatamento e a conversão de áreas 

anteriormente florestadas para atividades voltadas a agropecuária expõem e fragilizam a estrutura do 

solo, favorecendo processos erosivos e carreamento de sedimentos para os corpos hídricos da 

região e a alateração das taxas de sedimentação da bacia. A tendência sem o empreendimento é que 

estes processos continuem, com o avanço do agronegócio na região. No entanto, mesmo que o 

desmatamento diminua os solos já estão expostos e os processos erosivos nestas áreas continuarão. 

No caso das águas superficiais, no cenário sem o empreendimento, poderá haver piora na qualidade 

ambiental, considerando o aumento gradativo do potencial de poluição por fontes relacionadas ao 

despejo de efluentes urbanos, domésticos e de atividades agropecuárias, que ainda não evidenciam 

impacto relevante na qualidade ambiental dos corpos hídricos da região. 

11.1.2 Meio Biótico 

Em relação ao meio biótico, observa-se no Quadro Cenário Tendencial (Quadro 11.3) que a fauna 

terrestre e a vegetação nativa (restinga e áreas de vegetação fluvial) atualmente apresentam 

qualidade ambiental classificada como média. 

De maneira geral, o uso intensivo de agrotóxicos, o desmatamento para desenvolvimento de 

atividades voltadas a pecuária e desencadeamento de processos erosivos contribuem para a redução 

da qualidade ambiental da vegetação nativa como um todo. No caso das áreas alagadas, as 

alterações ambientais resultam em alterações na comunidade e reduções na diversidade de espécies 

vegetais, além da intensa proliferação de macrófitas, que por sua vez levam a redução dos fluxos 

d’água, favorecendo o assoreamento e ressecamento das áreas brejosas. 

O estado atual de manutenção da vegetação, por sua vez, foi caracterizado como crítico, restando 

como vegetação nativa apenas as áreas de restinga e áreas de vegetação fluvial. No cenário futuro 

sem o empreendimento presume-se a continuidade das pressões existentes (desmatamento e ameça 

de queimadas), ocasionando redução da qualidade do ambiente em virtude do aumento da 

fragmentação dos habitats e consequente alteração na estrutura das comunidades e redução da 

diversidade de espécies tanto na restinga como nas áreas de vegetação fluvial.  

Conforme evidenciado no diagnóstico ambiental, atualmente a perda de habitats também é um ponto 

crítico para fauna terrestre, sendo verificadas pressões sobre espécies endêmicas e ameaçadas de 

extinção. Nesta região de forte pressão antrópica, presume-se que em cenário futuro sem o 

empreendimento as pressões sobre o fator resultem em redução da qualidade, sendo esta 

classificada como ruim. 

11.1.3 Meio Socioeconômico 

No que se refere ao meio socioeconômico, observa-se que, entre os fatores analisados, nenhum 

deles deve apresentar piora no cenário futuro sem o empreendimento. Entretanto, merece destaque 

os seguintes fatores: 

(i) população, cuja situação atual não apresenta desafios relevantes, sendo evidenciada pressão 

sobre equipamentos e serviços sociais nos municípios que experimentam crescimento;  
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(ii) infraestrutura de serviços essenciais e disposição final de resíduos, com déficit de atendimento 

às demandas da população, e destaque para as vias de transporte, falta de saneamento e falta 

de locais para disposição adequada de resíduos;  

(iii) economia local, estadual e regional, que tem experimentado crescimento em função da 

expansão do agronegócio, mas que ainda apresenta arrecadação dependente de royalties por 

conta do mercado offshore da região;  

(iv) infreaestrutura rodoviária, composta por rodovias estaduais, federais e municipais, com 

condições muitas vezes precárias, principalmente em relação à sinalização e pavimentação; e 

(v) bens culturais e acautelados, que encontram-se sobre pressão devido ao crescimento 

populacional e urbanização da região. 

Ressalta-se que, ainda que a economia esteja experimentando certo crescimento em função do 

agronegócio, foi considerado, no Quadro Cenário Tendencial (Quadro 11.3), que este crescimento 

não se dará de forma significativa em curto prazo, uma vez que depende principalmente do 

desenvolvimento do Distrito Industrial de São João da Barra, razão pela qual a cor amarela foi 

mantida no cenário sem o empreendimento. 

11.2 Prognóstico das Condições Ambientais com o Empreendimento 

11.2.1 Meio físico 

O Quadro Cenário Tendencial (Quadro 11.3) mostra que as condições futuras do solo e rocha 

deverão ter deterioração da qualidade no futuro, na presença do empreendimento em relação à 

ausência do mesmo. A implantação do Projeto SPOT representará uma alteração nas condições 

geotécnicas e geomorfológicas na AID do empreendimento, com impactos associados principalmente 

à limpeza do terreno, abertura de valas e instalação dos canteiros de obras. Embora estejam 

previstas medidas ambientais sobre estes fatores, o cenário resultante representará uma mudança 

em relação à situação atual. 

Enquanto no cenário com a construção do Projeto SPOT, são esperadas alterações temporárias 

relativas ao descarte de água do teste hidrostático e ressuspensão do sedimento durante o 

assentamento dos dutos, portanto não resultam em mudança de grande significância da condição das 

águas superficials em relação à situação atual. 

11.2.2 Meio biótico 

No que se refere ao meio biótico, verificou-se que atualmente a vegetação nativa da região se 

encontra sob forte pressão antrópica, devido a ocupação humana desordenada, ocorrência de 

incêndios e desmatamentos localizados, sendo observados diferentes estágios de conservação. Em 

um cenário futuro com o empreendimento está prevista a supressão de vegetação de 1,80 ha, 

representando uma perda de habitat, tanto para a fauna terrestre, quanto para a flora, indicando uma 

piora na qualidade do ambiente. No entanto, ressalta-se que são previstas medidas ambientais que, 

além de compensatórias, também têm efeito mitigador em relação à perda e fragmentação de habitat 

e perda de biodiversidade. As ações de conservação previstas propiciarão a criação de novos 

ambientes de restinga, sendo medida tanto para a flora quanto para a fauna da região. 

11.2.3 Meio socioeconômico 

Analisando o Quadro Cenário Tendencial (Quadro 11.3), pode-se observar que para o meio 

socioeconômico foi considerada mudança negativa no cenário futuro com o empreendimento apenas 

para o fator ambiental “Infraestrutura rodoviária”, que deverá ter sua qualidade reduzida em função do 

aumento da circulação de veículos pesados e aceleração do processo de deterioração das rodovias 

na etapa de obras do oleoduto, piorando principalmente a situação das estradas vicinais e 

aumentando a sua necessidade de manutenção. 
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Em relação ao fator “População”, com a implantação dos oleodutos foi verificada uma leve tendência 

de piora em função do afluxo populacional temporário devido ao curto período das obras. De forma 

análoga espera-se uma leve e temporária sobrecarga no atendimento as demandas de infraestrutura 

de serviços essenciais e disposição final de resíduos. Quanto aos efeitos permanentes, destaca-se a 

perda de áreas produtivas que geram mudanças na renda e produtividade da população proprietária 

dos terrenos localizados na faixa servidão dos dutos.  

Em relação aos bens culturais e acautelados, foi considerada melhora em relação a situação atual, 

pois o efeito sobre o fator ambiental é restrito à área de intervenção do empreendimento e prevê-se a 

aplicação de medidas destinadas a conservação dos bens identificados. 

No que se refere à economia, no cenário com o empreendimento é prevista uma possibilidade de 

melhoria em relação a situação atual, considerando que deverão ocorrer processos como geração de 

emprego e renda, intensificação de atividades de comércio e serviços, geração de receita tributária e 

incremento do sistema de transporte de petróleo no Brasil.  

11.3 Considerações Finais 

Durante todo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Projeto SPOT é possível observar que os 

territórios inseridos na Área de Influência Direta do empreendimento têm um histórico de alteração 

ambiental em virtude de diferentes ações antrópicas. Assim, sete dos nove fatores ambientais já 

apresentam atualmente condições ambientais médias (amarelo). Por outro lado, existem fatores que, 

ainda não sofreram com esta alteração ambiental atual (verde). 

Quando se pensa em tendências futuras, como foi mencionado anteriormente neste capítulo, este 

futuro pode ocorrer com e sem o Projeto SPOT. Analisando um futuro sem o empreendimento, três 

fatores pioram as suas condições ao nível ruim (laranja). Esta piora, como já mencionada neste 

capítulo é resultado do uso intensivo de agrotóxico, despejo de efluentes domésticos, desmatamento 

para a expansão de agricultura e pecuária na região, queimadas e pressão sobre espécies de fauna e 

flora. Os outros seis fatores não alteram suas condições em um futuro sem o empreendimento, 

mostrando a tendência de estabilização dos fatores em função das pressões antrópicas. 

O outro cenário futuro possível é o cenário com o empreendimento (Projeto SPOT). Neste cenário, 

três fatores continuam sem alterar suas condições ambientais no futuro. Outros quatro fatores 

apresentam uma piora na condição ambiental, que pode ser de boa (verde) para média (amarelo) ou 

de média (amarelo) para ruim (laranja). Porém, é importante destacar que somente um fator, o de 

Infraestrutura rodoviária, apresenta uma piora em suas condições ambientais em um cenário futuro 

apenas com a presença do empreendimento.  

Um fator que tende a melhorar com a implantação do empreendimento consiste nos “bens culturais e 

acautelados” que, apesar de estar em condições médias (amarelo), com a implantação do 

empreendimento tende a melhorar suas condições (verde), em função da aplicação de medidas 

conservacionistas dos bens existentes na área de influência do Projeto SPOT. 

Finalmente, cabe ressaltar que a instalação do Projeto SPOT será acompanhada pela implantação de 

medidas compensatórias, mitigadoras e de controle ambiental. Estas medidas serão realizadas 

através de programas ambientais com o objetivo de minimizar os impactos sobre os fatores 

ambientais contemplados na Avaliação de Impacto Ambiental. 
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12 Estudo de Análise de Riscos - EAR 

O Estudo de Análise de Riscos se encontra no Anexo 12.1. 
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13 CONCLUSÃO 

O projeto SPOT prevê a instalação de dois oleodutos, um de 20” e outro de 32”, cada um com  

45,31 km de extensão e capacidade de escoamento de 60 a 400 mil barris de petróleo cru por dia 

(kbpd), respectivamente. O SPOT fará a interligação da Unidade de Tancagem de Petróleo (UTP) no 

Porto do Açu à estação de Barra do Furado, da Petrobras, no Município de Quissamã.  

O objetivo principal da implantação do Projeto SPOT, é ampliar a capacidade de exportação de petróleo 

dos campos produtores do Polo Pré-Sal da Bacia de Campos (PPSBC), de modo a diminuir a 

sobrecarga nos terminais marítimos construídos pela Petrobras (TEBIG e Ilha d’Água) de forma segura 

e ambientalmente sustentável. 

Com base no conhecimento de todas as tecnologias a serem empregadas, de todas as atividades e 

processos envolvidos e no diagnóstico da sua Área de Influência, foi possível identificar e avaliar todos 

os impactos ambientais decorrentes da implantação e operação do Projeto SPOT. Foram identificados 

e avaliados para este projeto 23 impactos, dos quais 09 são referentes ao meio natural (físico e biótico) 

e 14, ao meio socioeconômico. Dentre os impactos identificados, 18 impactos foram avaliados como 

negativos e 05 foram avaliados como positivos.  

Os impactos identificados sobre o Meio Natural são todos de qualificação negativa, uma vez que as 

intervenções resultarão em alterações no padrão originalmente observado no ambiente. Para o meio 

socioeconômico, 5 (cinco) impactos foram avaliados como de qualificação positiva, grande parte destes 

refletindo aspectos inerentes à economia regional e 9 (nove) impactos foram avaliados como negativos, 

principalmente em virtude da interferência com o cotidiano da população, seja pelas obras, pela maior 

demanda de serviços públicos, ou pela servidão administrativa de áreas para o desenvolvimento da 

implantação do SPOT (Faixa de Servidão Administrativa). 

Quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos sobre o meio natural, vale ressaltar que esta região 

apresenta altos índices de antropização, entremeando aglomerações urbanas e áreas de pastagens e 

agricultura. A presença e previsão de instalação de novos Projetos no Complexo Industrial e Portuário 

do Açu deverá trazer efeitos cumulativos e sinérgicos sobre a dinâmica socioambiental atualmente 

vigente. Para que estas mudanças se consolidem como efeitos positivos e de desenvolvimento para a 

população destes municípios, será relevante que planos de infraestrutura e serviços essenciais sejam 

constituídos a partir de ações governamentais, buscando, sempre que factível, a parceria dos 

empreendedores que desejam se estabelecer na região.  

Com o objetivo de contribuir para a viabilidade ambiental deste empreendimento, para cada um dos 

impactos negativos identificados, foram propostas 22 medidas ambientais, sendo 11 relacionadas 

exclusivamente aos impactos no meio natural, 11 relacionadas ao meio socioeconômico. Destas,  

12 medidas são mitigadoras, 04 de controle, e 05 compensatórias e 02 potencializadora. A diferença 

no total de medidas observado refere-se à classificação da medida 18 (Proteção aos Bens Culturais 

Acautelados) que é considerada tanto uma medida mitigadora quanto compensatória. 

As medidas ambientais propostas foram estruturadas, consolidadas e/ou integradas em 18 Programas, 

Projeto e Planos Socioambientais apresentados neste EIA e detalhados oportunamente, na fase de 

elaboração do Plano Básico Ambiental (PBA), que são: 

• Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento; 

• Programa de Monitoramento das Águas Superficiais; 

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD; 

• Programa de Acompanhamento de Atividades Minerárias; 
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• Programa de Reposição de Vegetação Nativa;  

• Programa de Resgate de Germoplasma; 

• Programa de Controle de Supressão de Vegetação; 

• Programa de Resgate da Fauna Silvestre; 

• Programa de Gerenciamento da Obra; 

• Programa de Comunicação Social; 

• Programa de Negociação e Indenização; 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico; 

• Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados e Registrados; 

• Programa de Engajamento de Partes Interessadas; 

• Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores; 

• Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra; 

• Programa de Fomento da Aquisição de Insumos e Contratação de Fornecedores. 

Por fim evidencia-se neste EIA, pela sua própria natureza, que este tipo de atividade tem impactos 

positivos e negativos e riscos ambientais associados. Porém, o Projeto SPOT terá como base o 

emprego da mais avançada e segura tecnologia disponível no mundo.  

É importante destacar que a Açu Petróleo visa atender a todas as exigências dos órgãos de controle e 

de fiscalização do governo brasileiro e dos organismos internacionais relacionados em todas as suas 

atividades, adequando-se às normas e regulamentos estabelecidos, visando assegurar o atendimento 

tanto aos aspectos de segurança operacional quanto aos de preservação ambiental associado às suas 

atividades.  

Sendo assim, conclui-se que as Medidas Mitigadoras e os Projetos Ambientais propostos, se 

implementados ou mantidos pelo empreendedor, com eficácia, propiciarão a gestão ambiental plena, 

garantindo a viabilidade ambiental do empreendimento, por conseguinte, a manutenção e/ou melhoria 

da qualidade socioambiental de sua Área de Influência, sendo, portanto, o Projeto SPOT totalmente 

compatível com a sua região de inserção. 
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LIMA, J. P. C; LEÃO, J. R. A. Dinâmica de crescimento e distribuição diamétrica de fragmentos de 
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15 GLOSSÁRIO 

Antrópico - Relativo à humanidade, à sociedade humana, à ação do homem. (diz-se de solo, erosão, 

paisagem, vegetação etc.). 

Área de Proteção Ambiental (APA) - Categoria de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, que 

corresponde a uma área geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o  

bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Aquíferos - Reservas de água subterrânea que além de reterem água das chuvas, desempenham 

papel importante do controle de cheias. 

Áreas de Preservação Permanente (APP) - área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com 

a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas.  

Assoreamento - Processo em que cursos d'água são afetados pelo acúmulo de sedimentos. 

Avifauna - Conjunto de aves de uma determinada região. 

Bacia hidrográfica - área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do 

espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, subterrâneas ou de outros rios escoam em 

direção a um determinado curso d'água, abastecendo-o. 

Biodiversidade - Variedade de indivíduos, comunidades, populações, espécies e ecossistemas 

existentes e uma determinada região. 

Biota - É o conjunto de seres vivos, flora e fauna, que habitam ou habitavam um determinado ambiente 

geológico, como, por exemplo, biota marinha e biota terrestre. 

Brilho do Sol - Radiação direta do sol, em oposição ao sombreamento de um local por nuvens e outras 

obstruções. O instrumento usado para registrar a duração do brilho do sol é o heliógrafo. Gera uma 

medida qualitativa da quantidade de brilho do sol pela ação dos raios solares sobre uma fita de papel 

heliográfico. 

Buffer - Área entorno de um objeto de estudo, polígonos criados para determinar zonas de influência. 

Calmaria - Condições atmosféricas destituídas de vento ou de qualquer outro movimento do ar. Em 

termos oceânicos, é a ausência aparente de movimento da superfície de água, quando não há nenhum 

vento ou ondulação. 

Camada limite planetária - Na literatura internacional PBL (Planetary Boundary Layer), também 

chamada de camada de fricção e camada limite da atmosfera. Compreende a camada da atmosfera 

entre a superfície da terra e o nível do vento geostrófico. Dentro da PBL estão a camada limite da 

superfície e a camada de Ekman. Acima da PBL fica a atmosfera livre. 

Cambissolos - Estes solos podem ser cascalhentos, pedregosos e apresentam bastante silte. 

Possuem fertilidade variada. 

Capacidade específica - É a expressão da produtividade de um poço, obtida pela divisão da sua vazão 

pelo rebaixamento do nível da água quando bombeada.  

Características fitofisionomias - Característico da vegetação que se encontra em determinado lugar. 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

2 

Chuva - Vapor de água condensado na atmosfera que se precipita sobre a terra na forma de gotas 

com diâmetros superiores a 0,5 mm. 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

Corredor Ecológico - é o nome dado à faixa de vegetação que liga grandes fragmentos florestais ou 

unidades de conservação proporcionando à fauna o livre trânsito entre as áreas protegidas e, 

consequentemente, a troca genética entre as espécies. 

Dados secundários - São por definição, dados já publicados anteriormente que não foram coletados 

em prol da pesquisa em questão, mas que estão disponíveis para consultas. 

DBO - DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - (DBO). É a determinação da quantidade de oxigênio 

dissolvida na água e utilizada pelos microrganismos na oxidação bioquímica da matéria orgânica. 

Dessedentação de animais - Suprir a necessidade de água dos animais. 

Desfile de tubos - Os tubos a serem utilizados no empreendimento são perfilados ao longo da pista. 

ECMWF - Centro Europeu para Previsão de Tempo de Médio Prazo. É uma organização independente 

intergovernamental apoiada por 34 países. 

Ecossistemas - É qualquer unidade que inclua todos os organismos em uma determinada área, 

interagindo com o ambiente físico, de tal forma que um fluxo de energia leve a uma estrutura trófica 

definida, diversidade biológica e reciclagem de materiais (troca de materiais entre componentes vivos). 

O ecossistema é a unidade básica da ecologia, constituído pelo ecótopo mais a biocenose. 

Efluentes líquidos - Qualquer tipo de água, ou outro líquido que flui de um sistema de coleta, de 

transporte, como tubulações, canais, reservatórios, elevatórias, ou de um sistema de tratamento ou 

disposição final, como estações de tratamento e corpos d'água (ABNT, 1973). 

Endêmicas / Endêmico - Natural de uma região específica. 

Epífitas - São aqueles que vivem sobre vegetais. Podem ser animais que vivem associados a um 

vegetal ou plantas que vivem sobre outra planta. 

Espodossolos - Solos arenosos, geralmente associado à vegetação de Restinga, mas também ocorre 

em outros tipos de vegetação. Há pouco acúmulo de matéria orgânica, não sendo considerado um solo 

fértil, mas sob adubação e calagem, é bastante usado no plantio de cana-de-açúcar no Nordeste. 

Estágio sucessional de vegetação - É o estágio de desenvolvimento da formação florestal definido 

conforme o porte e a consistência média dos exemplares existentes no local analisado. Esse estágio 

pode ser: pioneiro, inicial, médio, avançado e clímax.  

Eutrofização (do grego: eu = bom, troph = alimento) - Aumento excessivo de nutrientes na água, 

especialmente fósforo e nitrogênio, que ocasiona um crescimento exagerado de algas e bactérias e 

uma forte redução do nível de oxigênio. 

Evaporação - Emissão de vapor de água por uma superfície líquida livre à temperatura abaixo do ponto 

de ebulição. Em meteorologia, é o processo pelo qual o líquido se torna gás sob a influência do calor, 

do vento, da umidade e da pressão. 

Extinção - Desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. 

Fitofisionomia - Aspecto da vegetação de um determinado lugar; flora típica de uma região. 

Fitossociologia - Estudo das interrelações de espécies vegetais dentro da comunidade vegetal no 

espaço e no tempo; refere-se ao estudo quantitativo da composição, estrutura, dinâmica, história, 

distribuição e relações ambientais da comunidade vegetal, sendo justamente esta ideia de 

quantificação que a distingue de um estudo florístico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_conserva%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gene
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Foz - Nome dado para o local onde um curso de água acaba; onde um rio deságua. 

Germoplasma - Material que constitui a base física da herança sendo transmitida de uma geração para 

outra (sementes e mudas). 

Gleissolos - Solos formados em ambiente aquático, rico em matéria orgânica. Possui textura, variável 

de arenosa à argilosa, e sua fertilidade, variável de baixa à elevada, são bastante dependentes dos 

solos do seu entorno. 

Granulometria - Processo que visa definir, para determinadas faixas pré-estabelecidas de tamanho de 

grãos, a percentagem em peso que cada fração possui em relação à massa total da amostra em 

análise. 

Herpetofauna - Conjunto de anfíbios e répteis de uma determinada região. 

Hidrossedimentológicas - É o estudo dos processos relacionados à dinâmica da água e  

dos sedimentos associados a ela na fase terrestre do ciclo hidrológico. 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

Ictiofauna - Fauna de peixes. 

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) – É uma medida composta de indicadores de 

três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de  

0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 

Indicadores biológicos - Organismos que toleram limites estreitos de variação de algum fator físico e, 

devido a isso, sua presença pode indicar também a presença de algum caractere ambiental específico 

(massa d’água, estado trófico, poluição, distúrbio). 

INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. 

Insolação - Radiação solar recebida pela Terra. Quantidade de radiação solar direta incidente por 

unidade de área em um nível dado. 

Inversão térmica - O conceito está associado ao aumento ou redução habitual de uma propriedade 

atmosférica. Normalmente refere-se à razão direta do aumento de temperatura em elevação de altitude, 

que é o inverso do declínio habitual da temperatura em locais altos. 

IUCN (International Union for Conservation of Nature) - União Internacional para a Conservação da 

Natureza. Organização internacional dedicada à conservação dos recursos naturais. 

Licenciamento Ambiental - É o procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental 

competente, que pode ser federal, estadual ou municipal, para licenciar a instalação, ampliação, 

modificação e operação de atividades e empreendimentos que utilizam 

recursosambientais,considerados efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposição legais e regulamentares e 

as normas técnicas aplicáveis ao caso.  

Manguezal - Ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado 

por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural 

conhecida como mangue, com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e 

com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa 

Catarina. 

Macrófitas - São plantas aquáticas que vivem em brejos, até ambientes verdadeiramente aquáticos. 

Mastofauna - Conjunto de mamíferos de uma determinada região. 
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Nebulosidade - Proporção do céu coberta de nuvens. É expressa em octa ou oitavos do céu coberto. 

Com frequência os oitavos são convertidos para décimos do céu coberto. 

Neossolos - Solos com bastante areia, possui limitações hídricas e costumam ser pouco férteis. 

Norma ANSI/ASME IX/ Norma API 1104 - Normas para qualificação dos procedimentos de sondagem.  

Ombrófila - O termo Ombrófilo é de origem grega e significa “amigo das chuvas” sendo utilizado para 

caracterizar as fisionomias ecológicas tropicais e costeiras que apresentam alta precipitação 

pluviométrica bem distribuída durante o ano. 

Ottobacias - são áreas de contribuição dos trechos da rede hidrográfica codificadas segundo o método 

de Otto Pfafstetter para classificação de bacias. 

Pesca Artesanal - Contempla tanto as capturas com objetivo comercial associado à obtenção de 

alimento para as famílias dos participantes, como o da pesca com objetivo essencialmente comercial. 

Utiliza, normalmente, embarcações de médio porte, adquiridas em pequenos estaleiros, com propulsão 

motorizada ou não, como embarcações construídas pelos próprios pescadores, utilizando matérias 

primas-naturais. 

PIB (Produto Interno Bruto) - Representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinada região, durante um determinado período. 

PIG - Dispositivo cilíndrico ou esférico concebido e utilizado inicialmente com a finalidade de limpar o 

interior de dutos. 

Plâncton - Conjunto dos organismos aquáticos com pequeno poder de locomoção, vivendo na coluna 

d’água e com seus movimentos direcionados pelos movimentos das massas d’água. 

Plano de Manejo - Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 

unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da 

área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à 

gestão da unidade. 

Plataforma Continental - O leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do mar 

territorial, em toda a extensão do prolongamento natural do território terrestre, até o bordo exterior da 

margem continental, ou até uma distância de 200 (duzentas) milhas marítimas das linhas de base, a 

partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem 

continental não atinja essa distância. 

Precipitação - Hidrometeoro constituído de um conjunto de partículas líquidas ou sólidas, cristalizadas 

ou amorfas, que caem das nuvens e atingem o solo. 

Pressão atmosférica - Força por unidade de área exercida pela atmosfera sobre qualquer superfície. 

É igual ao peso da coluna vertical de ar acima da superfície até o limite superior da atmosfera. 

Proteção catódica - Técnica usada para controlar a corrosão de uma superfície metálica. 

Radiação - Processo pelo qual a energia é propagada através de um meio qualquer, sob a forma de 

ondas. Pode ser exemplificada pela radiação eletromagnética que emite calor e luz, ou por ondas de 

som. 

Radiação solar - São ondas eletromagnéticas curtas emitidas pelo Sol responsáveis pelo aquecimento 

terrestre. A radiação solar é medida por um piranômetro (também chamado solarímetro ou 

actinômetro). Esse instrumento mede com muita precisão a radiação solar incidente sobre a superfície 

da Terra. Mede a densidade do fluxo de radiação solar (W/m²) em um campo de 180 graus. 

Reanálise - Os grandes centros de previsão de tempo do mundo periodicamente usam seus modelos 

de previsão e os sistemas de assimilação de dados para "reanalisar" as observações arquivadas, 

inclusive os dados de monitoramento por satélites meteorológicos, dessa forma, são criados conjuntos 
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de dados globais que descrevem a história recente da atmosfera, da superfície dos continentes e dos 

oceanos. Os dados de reanálise são usados para monitorar as mudanças climáticas, para pesquisa e 

educação, e para aplicações comerciais. Uma reanálise climática faz a descrição do clima recente por 

meio da combinação de modelos e observações. Os dados gerados na reanálise são parâmetros 

atmosféricos estimados, tais como temperatura do ar, pressão e ventos em vários níveis, e parâmetros 

da superfície tais como chuva, teor de umidade do solo, e temperatura da superfície do mar. As 

estimativas são feitas para todos os pontos do Planeta e cobrem um longo período de tempo que pode 

retroceder por várias décadas. A reanálise climática gera arquivos de dados que ocupam muitos 

terabytes de espaço de mídia. 

Reciclagem - Retorno ao sistema de produção de materiais descartados (papel, vidro, latas etc.) ou 

restantes de processos produtivos e de consumo, para destiná-los à fabricação de novos bens, com o 

objetivo de economizar recursos e energia. 

Região hidrográfica - Área de terra que terra composta por uma ou mais bacias hidrográficas e pelas 

águas subterrâneas e costeiras associadas. 

Reserva Legal - Área localizada no interior de uma propriedade rural, excetuada a de preservação 

permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 

processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. 

Restinga - Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por 

processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência 

marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e 

depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e 

arbóreo, este último mais interiorizado.. 

Royalties - Consiste em uma quantia que é paga por alguém ao proprietário pelo direito de usar, 

explorar ou comercializar um produto, obra, terreno, etc. 

Saneamento básico - Consiste na atividade de abastecimento de água potável, o manejo de água 

pluvial, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e controle de 

pragas, assim como qualquer tipo de agente patogênico, visando à saúde das comunidades. 

Sazonalidade - Se refere ao que é temporário, ou seja, que é típico de determinada estação ou época. 

Setor censitário - Unidade territorial de coleta das operações censitárias, definido pelo IBGE, com 

limites físicos identificados, em áreas contínuas e respeitando a divisão político-administrativa do Brasil. 

Silvicultura - Ciência da cultura das matas e suas plantações. 

Sítio Arqueológico - Local onde se encontram vestígios relacionados a uma cultura passada, tais 

como cerâmicas, artefatos líticos (feito em pedra), malacológicos (feitos em conchas), ósseos, restos 

alimentares, vestígios de fogueiras, estruturas de construção, entre outros. 

Supressão - Significa o ato de suprimir, eliminar, extinguir e retirar. Ex. Retirar a vegetação. 

Talude - Superfície de terreno inclinado, resultado de uma escavação ou aterro estabilizado. Pode 

também ser de origem natural. 

Temperatura máxima absoluta - Temperatura máxima absoluta é a mais alta das temperaturas 

registrada durante determinado período de tempo ou de anos. 

Temperatura máxima diária - Temperatura máxima durante o intervalo de tempo de 24 horas. 

Temperatura média - É a média das temperaturas observadas durante dado período de tempo. A 

temperatura média pode ser do período de 24 horas (diária), de um mês (mensal), de um ano (anual) 

ou de vários anos. Quando for de um período de 30 anos do período das normais, diz-se média normal. 
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Temperatura mínima absoluta - Temperatura mínima absoluta é a mais baixa das temperaturas 

registrada durante determinado período de tempo ou de anos. 

Temperatura mínima diária - Temperatura mínima durante o intervalo de tempo de 24 horas. 

Terraplanagem - Conjunto das operações para se proceder a uma construção e que, basicamente, 

consiste no desmonte (escavação, desaterro ou corte) e no transporte de terras no aterro. 

Teste hidrostático - Teste realizado para verificar a estanqueidade dos dutos, ou seja, ele é realizado 

para testar a integridade do material do duto e permitir o alívio das tensões mecânicas, resguardando 

a segurança da tubulação. 

Umidade relativa do ar - Graduação na qual o ar está carregado de vapor de água. A umidade relativa 

é a razão entre a pressão de vapor de água existente na atmosfera e a pressão de vapor 

correspondente à saturação do ar na temperatura medida. É expressa em porcentagem (%). 

Unidades de Conservação - Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção. 

Unidades de Proteção Integral - Espaço territorial com a finalidade de preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, com exceção dos casos previstos na  

Lei 9985/2000 e por isso as regras e normas são restritivas.  

Unidades de Uso Sustentável - Espaço territorial com a finalidade de conciliar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parte dos recursos naturais.  

Vegetacional - Referente ou pertencente ao conjunto de vegetais. 

Visibilidade - É a medida da limpeza física da atmosfera, não deve ser confundida com a obscuridade 

ou falta de luz. A visibilidade dada no boletim meteorológico é a visibilidade horizontal para um 

observador ao nível do solo. É a distância máxima na qual um objeto pode ser visto e identificado. 
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Anexo A: Cadastro Técnico Federal Habtec Mott 
MacDonald 

 
 
  



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
198582        18/02/2020 18/02/2020 18/05/2020

Dados básicos:
CNPJ : 35.808.948/0001-52

Razão Social : HABTEC ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA

Nome fantasia : MOTT MACDONALD

Data de abertura : 04/03/1990

Endereço:
logradouro: AV. TREZE DE MAIO

N.º: 13 Complemento: GRUPO 1508

Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20031-901 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código Atividade

0003-00 Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente -

CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.

Chave de autenticação FQGQI1U4G668VY7S

IBAMA - CTF/AIDA 18/02/2020 - 12:05:01
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Anexo 1.1: Instrução Técnica INEA - Ofício nº06/2019 - 

PREC/CEAM 
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Anexo 1.2: Cadastro Técnico Federal da Equipe Técnica  

Habtec Mott MacDonald 

 
 
  



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
206009 22/01/2020 22/01/2020 22/04/2020

Dados básicos:
CPF: 595.389.107-53
Nome: GUSTAVO FIGUEIREDO DE LA REZA
Endereço:
logradouro: PRAIA DE BOTAFOGO 528/C APT 801
N.º: 528 Complemento: 801 / C
Bairro: BOTAFOGO Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22250-040 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação 9USW289ZXWQ2FTZQ



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
4921375 22/01/2020 22/01/2020 22/04/2020

Dados básicos:
CPF: 106.673.137-37
Nome: JULIANA VIANA CALDEIRA
Endereço:
logradouro: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 859 - BLOCO2 -APTO 812
N.º: 859 Complemento:
Bairro: ENGENHO NOVO Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20950-091 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade
2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental
2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais
2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação HGMDIYFYPL14Y56T



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5146766       22/01/2020 22/01/2020 22/04/2020

Dados básicos:
CPF: 106.532.377-82

Nome: LARISSA QUARESMA DO LAGO

Endereço:
logradouro: RUA DR. SOUZA DIAS, 157, APT.201

N.º: 157 Complemento: APT 201

Bairro: VITAL BRAZIL Município: NITEROI

CEP: 24230-400 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação VKX37VZM7NXYQK2G

IBAMA - CTF/AIDA 22/01/2020 - 13:22:26



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6424364 22/01/2020 22/01/2020 22/04/2020

Dados básicos:
CPF: 087.693.826-89
Nome: LEONARDO OLIVEIRA LOPES
Endereço:
logradouro: RUA DO RESENDE
N.º: 127 Complemento: AP 913
Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20231-091 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Realizar pesquisas geográficas
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação 5NJL26JURYKG4KT4



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7554791 24/01/2020 24/01/2020 24/04/2020

Dados básicos:
CPF: 115.729.507-06
Nome: NÍCOLAS GABRIEL GONÇALVES PRADO
Endereço:
logradouro: RUA LAURO MULLER
N.º: 96 Complemento: 902
Bairro: BOTAFOGO Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22290-160 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-10 Tecnólogo em Meio Ambiente Prestar consultoria, assistência e assessoria
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação 3RPH76KJ34H6YLYB



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6893498 22/01/2020 22/01/2020 22/04/2020

Dados básicos:
CPF: 153.270.347-39
Nome: RENATA CATHERINE GOMES DO NASCIMENTO
Endereço:
logradouro: RUA BORDA DO MATO
N.º: 305 Complemento: 101
Bairro: GRAJAÚ Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20561-204 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-10 Tecnólogo em Meio Ambiente Prestar consultoria, assistência e assessoria
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação MD8ETHL7J7UZC6KZ



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
198574 22/01/2020 22/01/2020 22/04/2020

Dados básicos:
CPF: 334.926.896-04
Nome: RICARDO LIMA TAVARES
Endereço:
logradouro: AV. TREZE DE MAIO, 13 - GRUPO 1.508
N.º: 13 Complemento: GRUPO 1508
Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20003-900 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2521-05 Administrador Prestar consultoria às organizações e pessoas
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação ISS6PB8P4R1EER9D



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
3111630 22/01/2020 22/01/2020 22/04/2020

Dados básicos:
CPF: 105.747.207-74
Nome: TATIANA DOS SANTOS ROCHA
Endereço:
logradouro: RUA GASTÃO DA CUNHA
N.º: 121 Complemento:
Bairro: VILA VALQUEIRE Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 21330-520 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Avaliar os processos de produção do espaço
2513-05 Geógrafo Tratar informações geográficas em base georreferenciada

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação IFKQFKR5BGJ37Q2E



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7264182 22/01/2020 22/01/2020 22/04/2020

Dados básicos:
CPF: 108.942.367-50
Nome: ANA CAROLINA CORREIA DE FARIA
Endereço:
logradouro: AV LUCIO COSTA
N.º: 33360 Complemento: BL06 AP2205
Bairro: BARRA DA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22630-010 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação 1Z1TYE8VABP41B5J



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5378872 22/01/2020 22/01/2020 22/04/2020

Dados básicos:
CPF: 056.282.437-52
Nome: CLARISSA LOURENÇO DE ARAUJO
Endereço:
logradouro: RUA EUGENIO MARTINS
N.º: 16 Complemento: CASA
Bairro: MARIA PAULA Município: SAO GONCALO
CEP: 27756-560 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2134-05 Geólogo Estudar ambientes terrestres e aquáticos
2134-05 Geólogo Prestar assessoria e consultoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação 8Z4NZP46HSI6AJ11



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
2340842 22/01/2020 22/01/2020 Cancelado

Dados básicos:
CPF: 108.590.407-55
Nome: DANIEL TAVARES CASSILHAS ROSA
Endereço:
logradouro: RUA PEREIRA DA SILVA
N.º: 425 Complemento: 301
Bairro: LARANJEIRAS Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22221-140 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos
2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade
2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental
2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais
2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação JBERVA7D1IPPZ6AX



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
204259 22/01/2020 22/01/2020 22/04/2020

Dados básicos:
CPF: 808.867.017-91
Nome: ELIZABETH DO NASCIMENTO CARVALHO
Endereço:
logradouro: RUA SANTOS TITARA,
N.º: 137 Complemento: BLOCO 1 AP. 801
Bairro: TODOS OS SANTOS Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20735-240 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2145-05 Engenheiro Químico Elaborar documentação técnica
2149-20 Engenheiro de Riscos Gerenciar segurança do trabalho e do meio ambiente
2149-20 Engenheiro de Riscos Emitir documentação técnica
2149-15 Engenheiro de Segurança do Trabalho Gerenciar segurança do trabalho e do meio ambiente

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
Chave de autenticação 4LJ1G76IM95QX1MI
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Anexo 4.1: Planta de bombeio e recepção da área de Pigs 

do projeto 
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EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

0

ELABORADOR
DATA

REV.

VERIFICADOR
DESCRIÇÃO

APROVADOR

AÇU PETRÓLEO

A1

FOLHA: ESCALA:

NÚMERO: REVISÃO:

TÍTULO:

PROJETO:

NÚMERO DO CREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NÚMERO DO CONTRATO:

NÚMERO DA ART:

NÚMERO DO DOC. DA SUBCONTRATADA

NÚMERO DO DOC. DA CONTRATADA

SPOT

PLANTA CHAVE

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS

VMO VBA ABU CCL10/12/19

OLEODUTOS - ARRANJO GERAL DA ESTAÇÃO DE LANÇADOR E RECEBEDOR DE PIGS - UTP

1/1 1:1250

CTRUTP0004-19

DANIEL CARNEIRO

2004106898

UTP-2.DES-2.2900-31-WGK-003

SPOT

230392.03-PL-DWG-003

-

2020190116089

1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - TODAS AS DIMENSÕES, MATERIAIS E OUTROS DETALHES DEVEM SER CONFIRMADOS PELO FORNECEDOR DE
      ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL E DA TUBULAÇÃO.

3- TODOS OS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DEVEM SER CONSULTADOS NA ULTIMA REVISÃO .

4 - ÁREA DE RECEPÇÃO DOS LANÇADORES E RECEBEDORES DE PIG NA UTP A SER CONFIRMADA PELA OIL TANKING.

5 - ÁREA DA ESTAÇÃO E MANOBRA DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.

6 - A LOCAÇÃO DOS SUPORTES DEVERÁ SER DETALHADA NO PROJETO EXECUTIVO.

1 - UTP-2.FLE-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA DO SISTEMA DE OPERAÇÃO DOS OLEODUTOS

2 - UTP-2.RTE-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - REQUISIÇÃO DE MATERIAIS - LANÇADOR DE PIG

3 - UTP-2.RTE-2.2900-31-WGK-002 - OLEODUTOS - REQUISIÇÃO DE MATERIAIS - RECEBEDOR DE PIG
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ANODO LINEAR MMO

VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE

VER REF.[3] E [4]
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020.000

KP
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Travessia (Rio) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada não pavimentada) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada pavimentada) - ver nota 4

Válvulas Intermediárias
MSL - METROS SOBRE O NÍVEL DO MAR
HDD - FURO DIRECIONAL

SEÇÃO SEM INFORMAÇÃO
TOPOGRÁFICA

KP Coordenada L Coordenada N
20.000 276 790 7 574 052
21.000 276 008 7 573 436
22.000 275 495 7 572 619
23.000 275 162 7 571 678
24.000 275 033 7 570 688
25.000 274 467 7 569 892
26.000 273 759 7 569 247
27.000 273 260 7 568 422
28.000 273 080 7 567 450
29.000 272 899 7 566 488
30.000 273 042 7 565 558

KP principal
Coordenada  L Coordenada N Especificação

Inicial 20.356 276 496.15 7 573 856.82
Final 20.368 276 487.24 7 573 849.16
Inicial 21.567 275 654.67 7 573 022.45
Final 21.608 275 639.86 7 572 984.25
Inicial 22.547 275 307.16 7 572 106.45
Final 22.552 275 305.52 7 572 101.91
Inicial 23.715 275 062.70 7 570 970.91
Final 23.718 275 062.50 7 570 968.19
Inicial 24.126 274 984.48 7 570 568.04
Final 24.132 274 983.65 7 570 566.99
Inicial 26.828 273 369.14 7 568 549.70
Final 26.840 273 360.28 7 568 541.19
Inicial 27.458 273 215.36 7 567 967.62
Final 27.465 273 215.24 7 567 960.55
Inicial 28.236 272 983.78 7 567 235.21
Final 28.247 272 978.20 7 567 225.11

Estrada 
pavimentada

Rio
Estrada 

pavimentada

Estrada não 
pavimentada

Rio

Vala

Vala

Vala

Cruzamentos
KPs

Coordenada  L Coordenada N
Inicial 24.133 274 982.97 7 570 566.12
Final 25.335 274 301.41 7 569 614.74
Inicial 25.392 274 272.23 7 569 565.10
Final 25.441 274 238.22 7 569 531.58
Inicial 25.531 274 163.35 7 569 480.56
Final 25.660 274 057.25 7 569 408.27
Inicial 25.770 273 965.89 7 569 346.01
Final 25.840 273 902.26 7 569 317.83
Inicial 25.910 273 838.11 7 569 290.28
Final 26.320 273 561.65 7 569 014.18
Inicial 28.723 272 937.33 7 566 759.43
Final 29.130 272 942.27 7 566 366.78
Inicial 29.449 273 034.62 7 566 077.62
Final 29.914 273 015.51 7 565 638.88

Trecho sem informação topográfica
KPs

Cruzamento não identificado na
topografia



RJ

Sou rc e:  Esr i, Dig ita lGlo b e, Ge o Eye , Ea r ths ta r Ge og r ap hic s, CNE S/Air bu s DS, USD A, U SGS , Ae ro GR ID,  IG N,  a nd  th e  G IS U se r C om m u ni ty

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEGENDA

TABELAS

PLANTA CHAVE

0 EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

REV. DESCRIÇÃO

PROJETO:

TÍTULO:

NÚMERO:

NÚMERO DO CONTRATO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
NÚMERO DO CREA

20/12/19

REVISÃO: FOLHA: ESCALA:
0 1/1 1:20 000 A1

DATA ELABORADOR VERIFICADOR APROVADOR

1 - COORDENADAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - COORDENADAS UTM NO SISTEMA SIRGAS 2000 ZONA 24S;
3 - NENHUM REVESTIMENTO INTERNO É PREVISTO PARA OS OLEODUTOS;
4 - LEVANTAMENTO VISUAL ATRAVÉS DO MAPA. TRECHO SEM INFORMAÇÕES DO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO;
5 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FEITO PELA CONTROL E ENVIADO A WOOD NO
DIA 22/11/2019.

[1] UTP-2.MDE-2.2900-11-WGK-001 - OLEODUTOS - MEMORIAL DESCRITIVO
- CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE OLEODUTOS;
[2] UTP-2.DES-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PLANTA CHAVE DE MACRO
LOCALIZAÇÃO;
[3] UTP-2.LMT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE MATERIAL - DUTOS;
[4] UTP-2.RTE-2.2900-31-WGK-003 - OLEODUTOS - REQUISIÇÃO DE MATERIAS
- TUBOS;
[5] UTP-2.RLT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE CRUZAMENTOS E
TRAVESSIAS DOS DUTOS;
[6] UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-004 - OLEODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
- TUBOS;
[7] UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PREMISSAS DO PROJETO;
[8] LAYOUT UTP - HOLD.

¯
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Campos dos
Goytacazes

São João
da Barra

Eixo da Faixa de domínio da Rota dos Oleodutos
Rodovias/Estradas
Hidrografia
Linha de transmissão 500_kV
Linha de Transmissão 345_kV
Linha de Transmissão
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Cruzamentos conforme Ref.[5]
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PERFIL DO SOLO

DETALHES DO DUTO OLEODUTOS - ROTA TERRESTRE - PLANTA E PERFIL Km 030+000.00 AO Km 040+000.00 (02 OLEODUTOS)

NOTAS

0 1 20.5
km
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TUBO 20" x 7,9 mm API 5L Grau X70 (EXPORTAÇÃO)

FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

ANODO LINEAR MMO

VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE

TUBO 32" x 12,5 mm API 5L Grau X70 (IMPORTAÇÃO/INTERNALIZAÇÃO)

FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

VER REF.[3] E [4]

ANODO LINEAR MMO

VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE

VER REF.[3] E [4]
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TUBO 20" x 12,7mm API 5L Grau X70 (EXPORTAÇÃO)

HD
D
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D

TUBO 32" x 10,3 mm API 5L Grau X70 (IMPORTAÇÃO/INTERNALIZAÇÃO)

Travessia (Rio) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada não pavimentada) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada pavimentada) - ver nota 4

Válvulas Intermediárias
MSL - METROS SOBRE O NÍVEL DO MAR
HDD - FURO DIRECIONAL

SEÇÃO SEM INFORMAÇÃO
TOPOGRÁFICA

KP Coordenada L Coordenada N
30.000 273 042 7 565 558
31.000 273 226 7 564 581
32.000 273 474 7 563 623
33.000 273 556 7 562 649
34.000 273 040 7 561 795
35.000 272 542 7 560 939
36.000 272 099 7 560 044
37.000 272 160 7 559 125
38.000 272 582 7 558 249
39.000 273 334 7 557 601
40.000 274 241 7 557 180

KP principal

Coordenada  L Coordenada N
Inicial 30.124 273 081.50 7 565 439.72
Final 30.186 273 100.77 7 565 381.54
Inicial 31.827 273 452.50 7 563 793.89
Final 32.059 273 479.45 7 563 563.88
Inicial 32.170 273 476.01 7 563 454.05
Final 32.300 273 441.29 7 563 329.25
Inicial 32.862 273 568.70 7 562 783.34
Final 33.729 273 175.63 7 562 029.43
Inicial 36.191 272 019.94 7 559 870.26
Final 36.519 271 968.96 7 559 563.79
Inicial 37.099 272 175.00 7 559 027.47
Final 37.996 272 578.81 7 558 251.67
Inicial 38.092 272 647.92 7 558 185.00
Final 38.366 272 845.48 7 557 994.40
Inicial 38.813 273 166.68 7 557 684.55
Final 38.996 273 329.74 7 557 602.99
Inicial 39.070 273 397.63 7 557 571.45
Final 41.490 275 528.01 7 556 438.87

KPs
Trecho sem informações Topográfica

Coordenada  L Coordenada N Especificação
Inicial 30.545 273 170.07 7 565 031.97
Final 30.567 273 171.43 7 565 009.66
Inicial 31.199 273 259.81 7 564 384.57
Final 31.206 273 260.93 7 564 378.09
Inicial 31.357 273 286.65 7 564 229.22
Final 31.368 273 288.53 7 564 218.37
Inicial 31.704 273 416.53 7 563 911.63
Final 31.739 273 426.74 7 563 878.21
Inicial 32.300 273 441.29 7 563 329.25
Final 32.303 273 441.82 7 563 326.33
Inicial 32.398 273 458.39 7 563 233.42
Final 32.413 273 461.17 7 563 217.86
Inicial 32.613 273 502.73 7 563 023.34
Final 32.615 273 503.52 7 563 020.62
Inicial 34.418 272 829.90 7 561 433.08
Final 34.696 272 690.54 7 561 192.70
Inicial 34.848 272 640.64 7 561 051.67
Final 34.851 272 638.78 7 561 049.24
Inicial 35.255 272 408.59 7 560 720.93
Final 35.260 272 406.65 7 560 716.66
Inicial 35.375 272 359.06 7 560 612.52
Final 35.381 272 356.23 7 560 606.31
Inicial 35.527 272 295.85 7 560 474.17
Final 35.542 272 289.69 7 560 460.67
Inicial 35.758 272 199.77 7 560 263.86
Final 35.903 272 139.70 7 560 132.38
Inicial 36.136 272 042.64 7 559 919.95
Final 36.141 272 040.60 7 559 915.50
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Cruzamento não identificado na
topografia



RJ

Sou rc e:  Esr i, Dig ita lGlo b e, Ge o Eye , Ea r ths ta r Ge og r ap hic s, CNE S/Air bu s DS, USD A, U SGS , Ae ro GR ID,  IG N,  a nd  th e  G IS U se r C om m u ni ty

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEGENDA

TABELAS

PLANTA CHAVE

0 EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

REV. DESCRIÇÃO

PROJETO:

TÍTULO:

NÚMERO:

NÚMERO DO CONTRATO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
NÚMERO DO CREA

20/12/19

REVISÃO: FOLHA: ESCALA:
0 1/1 1:20 000 A1

DATA ELABORADOR VERIFICADOR APROVADOR

1 - COORDENADAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - COORDENADAS UTM NO SISTEMA SIRGAS 2000 ZONA 24S;
3 - NENHUM REVESTIMENTO INTERNO É PREVISTO PARA OS OLEODUTOS;
4 - LEVANTAMENTO VISUAL ATRAVÉS DO MAPA. TRECHO SEM INFORMAÇÕES DO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO;
5 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FEITO PELA CONTROL E ENVIADO A WOOD NO
DIA 22/11/2019.

[1] UTP-2.MDE-2.2900-11-WGK-001 - OLEODUTOS - MEMORIAL DESCRITIVO
- CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE OLEODUTOS;
[2] UTP-2.DES-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PLANTA CHAVE DE MACRO
LOCALIZAÇÃO;
[3] UTP-2.LMT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE MATERIAL - DUTOS;
[4] UTP-2.RTE-2.2900-31-WGK-003 - OLEODUTOS - REQUISIÇÃO DE MATERIAS
- TUBOS;
[5] UTP-2.RLT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE CRUZAMENTOS E
TRAVESSIAS DOS DUTOS;
[6] UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-004 - OLEODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
- TUBOS;
[7] UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PREMISSAS DO PROJETO;
[8] LAYOUT UTP - HOLD.

¯
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Linha de transmissão 500_kV
Linha de Transmissão 345_kV
Linha de Transmissão
KP
Cruzamentos conforme Ref.[5]

PLANTA DA ROTA

PERFIL DO SOLO

DETALHES DO DUTO OLEODUTOS - ROTA TERRESTRE - PLANTA E PERFIL Km 040+000.00 AO Km 050+000.00 (02 OLEODUTOS)

NOTAS
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TUBO 20" x 12,7 mm API 5L Grau X70 (EXPORTAÇÃO)

FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

ANODO LINEAR MMO

VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE

TUBO 32" x 10,3 mm API 5L Grau X70 (IMPORTAÇÃO/INTERNALIZAÇÃO)

FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

VER REF.[3] E [4]

ANODO LINEAR MMO

VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE

VER REF.[3] E [4]
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Travessia (Rio) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada não pavimentada) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada pavimentada) - ver nota 4

Válvulas Intermediárias
MSL - METROS SOBRE O NÍVEL DO MAR
HDD - FURO DIRECIONAL

SEÇÃO SEM INFORMAÇÃO
TOPOGRÁFICA

KP Coordenada L Coordenada N
40.000 274 241 7 557 180
41.000 275 121 7 556 712
42.000 275 848 7 556 052
43.000 275 941 7 555 068
44.000 275 600 7 554 138
45.000 275 509 7 553 182
45.252 275 429 7 553 015

KP principal

Coordenada  L Coordenada N Especificação
Inicial 41.489 275527.08 7556439.49
Final 41.490 275528.01 7556438.87
Inicial 41.637 275643.88 7556350.40
Final 41.639 275645.33 7556348.52
Inicial 44.807 275477.26 7553371.91
Final 44.812 275478.06 7553367.05
Inicial 44.956 275501.52 7553224.77
Final 44.959 275501.94 7553222.24
Inicial 45.202 275390.76 7553047.68
Final 45.222 275406.25 7553034.37

Vala

Vala

Vala

Rodovia RJ-196

Vala

Cruzamentos
KPs

Coordenada  L Coordenada N
Inicial 41.840 275 768.19 7 556 189.81
Final 43.501 275 806.60 7 554 591.40
Inicial 43.972 275 610.67 7 554 163.94
Final 44.624 275 447.52 7 553 552.34

Trecho sem informação topográfica
KPs

Cruzamento não identificado na
topografia
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Anexo 4.3: Propriedades ao longo do oleoduto 
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Anexo 4.4: FISPQ 

 
 
  



 

Ficha de Informações de Segurança 
de Produtos Químicos - FISPQ 

PRODUTO: PETRÓLEO – RONCADOR – 27º API Página 1 de 15 

Data: 08/06/2017 Nº FISPQ: Pb0113h_p Versão: 0.4P Anula e substitui versão:  T Todas as anteriores 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Nome do produto: PETRÓLEO – RONCADOR – 27º API 

Código interno de identificação: Pb0113h_p 

Principais usos recomendados para 

a substância ou mistura: 

Uso em refinarias para obtenção de seus produtos derivados, 

como gasolina, diesel, lubrificantes, nafta, querosene de 

aviação, entre outros. 

Nome da empresa: Petróleo Brasileiro S. A. 

Endereço: Avenida Chile, 65 

20035-900 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 

Telefone: 0800-728-9001 

Telefone para emergências: 0800-728-9001 

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação de perigo do produto: Líquidos inflamáveis – Categoria 1 

Corrosão/irritação à pele – Categoria 3 

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2B 

Mutagenicidade em células germinativas – Categoria 2 

Carcinogenicidade – Categoria 1B 

Toxicidade à reprodução – Categoria 2 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – 

Categoria 3 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida –

Categoria 1  

Perigo por aspiração – Categoria 1 

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 3 

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 3 

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010.  

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e 

Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 



 

Ficha de Informações de Segurança 
de Produtos Químicos - FISPQ 

PRODUTO: PETRÓLEO – RONCADOR – 27º API Página 2 de 15 

Data: 08/06/2017 Nº FISPQ: Pb0113h_p Versão: 0.4P Anula e substitui versão:  T Todas as anteriores 

 

Outros perigos que não resultam 

em uma classificação: 

Vapores podem formar misturas explosivas em contato com o 

ar. 

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM 

Pictogramas: 

 

Palavra de advertência: PERIGO  

Frases de perigo:  Líquido e vapores extremamente inflamáveis.  

Provoca irritação moderada à pele.  

Provoca irritação ocular.  

Nocivo se inalado.  

Suspeito de provocar defeitos genéticos. 

Pode provocar câncer por via dérmica. 

Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. 

Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

Pode provocar sonolência ou vertigem.  

Provoca danos aos pulmões, sangue, fígado e timo por 

exposição repetida ou prolongada. 

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.  

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. 

Frases de precaução: EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um 

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um 

médico. 

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue 

cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de 

uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue 

enxaguando. 

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local 

ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não 

dificulte a respiração. 
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EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte 

um médico. 

Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. 

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

Em caso de incêndio: Utilize espuma para hidrocarbonetos, 

neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono (CO2). 

 

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

>>>SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO 

Nome químico comum ou nome 

técnico: 
Petróleo Bruto. 

Grupo de substância de petróleo: Petróleo – Roncador – 27º API  

Óleos brutos são compostos por hidrocarbonetos parafínicos, 

naftênicos (cicloparafínico) e aromáticos. A identificação é 

baseada na proporção predominante que apresenta similaridade 

com moléculas de hidrocarbonetos. Esta categoria engloba o 

petróleo leve, médio e pesado, assim como os óleos extraídos 

de areias asfálticas. 

Sinônimo: Óleo cru. 

Número de registro CAS: 8002-05-9 

Impurezas que contribuam para o 

perigo: 

Este produto é uma mistura variável de hidrocarbonetos e pode 

conter quantidades variáveis de contaminantes orgânicos e 

inorgânicos. 

Componentes Concentração N°CAS 

Enxofre 0,592 (% m/m) 7704-34-9 

Vanádio  17 (ppm) 7440-62-2 

Níquel 10 (ppm) 7440-02-0 
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4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso 

numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta 

indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. 

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para 

remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte 

um médico. Leve esta FISPQ. 

Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No 

caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. 

Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte 

um médico. Leve esta FISPQ. 

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma 

pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em 

abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta 

FISPQ. 

Sintomas e efeitos mais 

importantes, agudos ou tardios: 

Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e 

ressecamento; e irritação ocular com vermelhidão e 

lacrimejamento. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias 

respiratórias com pneumonia química. A exposição única pode 

provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros e 

falta de ar; e sonolência ou vertigem com dor de cabeça, 

tontura, embriaguez e perda de consciência. A exposição 

repetida ou prolongada provoca danos aos pulmões, sangue, 

fígado e timo. 

Notas para médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se 

necessário, o tratamento sintomático deve compreender, 

sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios 

hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. 

Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido. 

 

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção: Apropriados: Compatível com espuma para hidrocarbonetos, 

neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono (CO2). 

Não recomendados: Água diretamente sobre o líquido em 

chamas. 
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Perigos específicos da mistura ou 

substância: 

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode 

formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de 

carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou 

outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou 

chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-

piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por 

fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem 

incendiar-se por descarga estática. Os vapores são mais densos 

que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, 

como bueiros, porões, etc. Podem deslocar-se por grandes 

distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de 

incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os 

contêineres podem explodir se aquecidos. 

Medidas de proteção da equipe de 

combate a incêndio: 

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo 

(SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. 

Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser 

resfriados com neblina d’água. 

 

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais  

Para o pessoal que não faz parte dos 

serviços de emergência: 

Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou 

chamas. Não fume. Evacuar a área, num raio de 50 metros.  

Não toque nos recipientes danificados ou no material 

derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, 

contato com os olhos e com a pele.  Utilize equipamento de 

proteção individual conforme descrito na seção 8. 

Para pessoal de serviço de 

emergência: 

Utilizar EPI completo, com óculos de proteção ou protetor 

facial contra respingos, luvas de proteção de PVC e avental de 

PVC. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de 

grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se 

o uso de máscara de proteção com filtro contra vapores e 

névoas orgânicas.  

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de 

esgotos. A água de diluição proveniente do combate ao fogo 

pode causar poluição.  

Métodos e materiais para contenção e 

limpeza: 

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para 

reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de 

contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque 
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em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com 

areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. 

Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e 

remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder 

conforme a Seção 13 desta FISPQ. 

- Diferenças na ação de grandes e 

pequenos vazamentos: 

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos 

vazamentos para este produto. 

 

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO 

- Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de 

ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. 

Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais 

incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual 

conforme descrito na seção 8. 

- Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e 

antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas 

contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua 

reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção 

contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação. 

Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 

Prevenção de incêndio e explosão: Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies 

quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente 

fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto 

durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-

faiscante. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize 

equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de 

explosão. 

Condições adequadas:   Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, 

distante de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento 

deve ter piso impermeável e bacia de contenção para reter o 

produto, em caso de vazamento. Mantenha os recipientes bem 

fechados e devidamente identificados. Mantenha afastado de 

materiais incompatíveis. Não é necessária adição de 

estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do 

produto. 
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Materiais para embalagens: Semelhante à embalagem original. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle 

- Limites de exposição ocupacional: 
Nome químico ou comum 

TLV – TWA 

(ACGIH, 2012) 

Níquel, metal elementar 1,5 mg/m3(I) 

Níquel, compostos 

inorgânicos solúveis 
0,1 mg/m3(I) 

Níquel, compostos orgânicos 

insolúveis 
0,2 mg/m3(I) 

(I): Fração inalável. 

- Indicadores biológicos: Não estabelecidos. 

Outros limites e valores: - Níquel metal e outros compostos: 

IDLH (NIOSH, 2010): 10 mg Ni/m3 

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para 

o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da 

exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, 

dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição 

ocupacional indicados. 

Medidas de proteção pessoal 

- Proteção dos olhos: Óculos de proteção ou protetor facial contra respingos. 

- Proteção da pele e corpo:  
Luvas de proteção de PVC e avental de PVC. O material 

utilizado deve ser impermeável. 

- Proteção respiratória: Recomenda-se a utilização de respirador com filtro contra 

vapores e névoas orgânicas para exposições médias acima da 

metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 

vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo 

(SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado 

em modo de pressão positiva. 
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Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 

3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002. 

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos. 

 

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma e cor): Líquido variável e escuro em temperatura ambiente. 

Odor e limite de odor: Característico. 

pH: Não aplicável. 

Ponto de fusão/ponto de 

congelamento: 
Não disponível. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 

temperatura de ebulição: 
32 – 400 ºC a 1 atm 

Ponto de fulgor: < 23ºC 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável. 

Limite inferior/superior de 

inflamabilidade ou explosividade: 
Não disponível. 

Pressão de vapor: Não disponível. 

Densidade de vapor: Não disponível. 

Densidade relativa: 0,70 – 0,98 a 15ºC 

Solubilidade(s): Insolúvel em água. Solúvel em solventes orgânicos. 

Coeficiente de partição – n-

octanol/água: 
Log kow: 2 – 6 

Temperatura de auto-ignição: Não disponível. 

Temperatura de decomposição: Não disponível. 
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Viscosidade: 16,19 cSt a 40°C 

11,72 cSt a 50ºC 

Outras informações: Gravidade específica: 0,8923 kg/L  a 15/4ºC  

Ponto de fluidez: -27ºC 

 

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade e reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura e 

pressão. 

Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto. 

Condições a serem evitadas Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com 

materiais incompatíveis. 

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes. 

Produtos perigosos da decomposição: Em combustão libera fumos e fumaça. Quando aquecido pode 

liberar sulfeto de hidrogênio. 

 

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Produto não classificado como tóxico agudo por via oral e 

dérmica.   

DL50 (oral, ratos): > 5000 mg/kg 

DL50 (dérmica, ratos): > 2000 mg/kg 

Corrosão/irritação à pele: Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e 

ressecamento. 

Lesões oculares graves/ irritação 

ocular: 

Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. 

Sensibilização respiratória ou à 

pele: 

A exposição repetida ou prolongada pode provocar dermatite, 

desengorduramento e inflamação folicular. Não é esperado que 

o produto provoque sensibilização respiratória.   
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Mutagenicidade em células 

germinativas: 

Suspeito de provocar defeitos genéticos. 

Estudos in vivo evidenciaram a indução de aberrações 

cromossômicas em ratos. Estudos in vitro, foram positivos em 

bactérias quanto à mutagenicidade, porém, foram negativos em 

testes de aberrações cromossômicas em células mamárias. 

Carcinogenicidade: Pode provocar câncer por via dérmica. 

Estudos em ratos comprovaram a presença tumores na pele 

quando em contato com o produto por exposição repetida e 

prolongada. 

Toxicidade à reprodução: Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. 

Estudos em ratos comprovaram danos à reprodução com morte 

fetal, redução de peso materno e do feto, retardo na ossificação 

e aumento na ocorrência de reabsorção. 

Toxicidade para órgãos-alvo 

específicos – exposição única: 

Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, 

espirros e falta de ar. Pode provocar sonolência ou vertigem 

com dor de cabeça, tontura, embriaguez e perda de consciência. 

A ingestão pode provocar distúrbios gastrointestinais com 

náusea e vômito. 

Toxicidade para órgãos-alvo 

específicos – exposição repetida: 

A inalação crônica provoca bronquite com tosse, espirro e falta 

de ar. Provoca danos aos pulmões, sangue, fígado e timo por 

exposição repetida ou prolongada. 

Perigo por aspiração: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias com 

pneumonia química. 

 

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto 

Ecotoxicidade: Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. 

CL50 (Oncorhynchus mykiss, 96h): 21 mg/L 

Persistência e degradabilidade: Em função da ausência de dados, espera-se que o produto 

apresente persistência e não seja rapidamente degradado. 

Potencial bioacumulativo: É esperado alto potencial bioacumulativo em organismos 

aquáticos. 

Log kow: 2 – 6 
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Mobilidade no solo: Não determinado. 

Outros efeitos adversos: A liberação de grandes quantidades de produto pode causar 

efeitos ambientais indesejáveis, como a diminuição da 

disponibilidade de oxigênio em ambientes aquáticos devido à 

formação de camada oleosa na superfície, revestimento e 

consequente sufocamento de animais. 

 

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Métodos recomendados para destinação final 

- Produto: Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com 

a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser 

avaliados especificamente para cada produto. Devem ser 

consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre 

estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional 

de Resíduos Sólidos). 

- Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais, 

fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente 

fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve 

ser realizado conforme o estabelecido para o produto, 

recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a 

incineração. 

- Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter 

restos do produto e devem ser mantidas fechadas e 

encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste 

caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos 

tambores ou incineração. 

 

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais e internacionais 

Terrestre Resolução n° 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as 

Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte 

Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações. 

Número ONU: 1267 

Nome apropriado para embarque: PETRÓLEO CRU 
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Classe de risco/ subclasse de risco 

principal: 
3 

Classe de risco/ subclasse de risco 

subsidiário: 
NA 

Número de risco: 33 

Grupo de embalagem:  I 

Hidroviário DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas 

brasileiras) 

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) 

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação 

em Mar Aberto 

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação 

Interior 

IMO – “International Maritime Organization” (Organização 

Marítima Internacional) 

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 

Número ONU: 1267 

Nome apropriado para embarque: PETROLEUM CRUDE OIL  

Classe de risco/ subclasse de risco 

principal: 
3 

Classe de risco/ subclasse de risco 

subsidiário: 
NA 

Grupo de embalagem: I 

EmS: F-E, S-E 

Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho. 

Aéreo ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução 

n°129 de 8 de dezembro de 2009. 

RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA 

AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS 

PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. 

IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS 

ICAO – “International Civil Aviation Organization” 

(Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-
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NA/905 

IATA - “International Air Transport Association” (Associação 

Internacional de Transporte Aéreo) 

Dangerous Goods Regulation (DGR). 

Número ONU: 1267 

Nome apropriado para embarque: PETROLEUM CRUDE OIL  

Classe de risco/ subclasse de risco 

principal: 
3 

Classe de risco/ subclasse de risco 

subsidiário: 
NA 

Grupo de embalagem: I 

 

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

Regulamentações: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 

Norma ABNT-NBR 14725:2012. 

Portaria MTE  nº 704 de 28 de maio de 2015 - Altera a Norma 

Regulamentadora nº 26. 

 

 

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e 

sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra 

forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de 

uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.  

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus 

perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de 

seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. 

 

FISPQ elaborada em maio de 2014. 

 

Legendas e abreviaturas: 
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Data: 08/06/2017 Nº FISPQ: Pb0113h_p Versão: 0.4P Anula e substitui versão:  T Todas as anteriores 
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CAS - Chemical Abstracts Service 
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DL50 - Dose Letal 50% 

IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health 

NA – Não aplicável 

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health 
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Anexo 7.1: Atestado de compatibilidade do 

empreendimento com o zoneamento municipal - São João 

da Barra 
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Anexo 7.2: Atestado de compatibilidade do 

empreendimento com o zoneamento municipal - Campos 

dos Goytacazes 
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Anexo 7.3: Atestado de compatibilidade do 

empreendimento com o zoneamento municipal - Quissamã 
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Anexo 7.4: Resultados dos parâmetros de qualidade da 

água subterrânea 
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Anexo 7.4: Resultados dos parâmetros de qualidade da água subterrânea nos pontos localizados na área de Estudo Local do Projeto SPOT. 
(continua...) 

PARÂMETRO 
LLX (2015) Alves et al. ( 2010) 

P03 P16 P17 P21 P22 

Temperatura 0C 27,6 27,5 - - - 

Condutividade uS/cm 17990 176 750 480 750 

Potencial Redox - -150 -140,10 - - - 

Turbidez UNT 356 5,63 - - - 

Salinidade - 10,59 0,08 - - - 

pH - 6,9 6,10 7,3 7,8 7,3 

Alumínio μg/L 798 637 - - - 

Antimônio μg/L <0,0010 <0,0010 - - - 

Arsênio μg/L 259,6 <1,0 - - - 

Bário μg/L 0,237 0,025 - - - 

Boro μg/L 794 <10 - - - 

Cádmio μg/L <1 2,1 - - - 

Chumbo μg/L <10 <10 20 20 20 

Cobalto μg/L <10 <10 - - - 

Cobre μg/L <1 <1 - - - 

Cromo μg/L <10 <10 - - - 

Ferro μg/L 20367 2740 3050 70 3050 

Manganês μg/L 389 137 - - - 

Mercúrio μg/L <0,1 <0,1 - - - 

Molibdênio μg/L <10 <10 - - - 
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PARÂMETRO 
LLX (2015) Alves et al. ( 2010) 

P03 P16 P17 P21 P22 

Níquel μg/L <10 <10 - - - 

Prata μg/L <0,0010 <0,0010 - - - 

Selênio μg/L <10 <10 - - - 

Zinco μg/L 34 <10 - - - 

1,1,1-Tricloroetano μg/L - - - - - 

1,1-Dicloroetano μg/L - - - - - 

1,1-Dicloroeteno μg/L - - - - - 

1,2-Diclorobenzeno μg/L - - - - - 

1,2-Dicloroetano μg/L - - - - - 

1,2-Dicloroeteno (cis+trans) μg/L - - - - - 

1,4-Diclorobenzeno μg/L - - - - - 

Benzeno μg/L - - - - - 

Cloreto de Vinila μg/L - - - - - 

Cloreto de Metileno μg/L - - - - - 

Clorofórmio μg/L - - - - - 

Estireno μg/L - - - - - 

Etilbenzeno μg/L - - - - - 

Monoclorobenzeno μg/L - - - - - 

Tetracloreto de Carbono μg/L - - - - - 

Tetracloroeteno μg/L - - - - - 

Tolueno (1,2,3-TCB) μg/L - - - - - 

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB 
+ 1,2,4- 

μg/L - - - - - 
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PARÂMETRO 
LLX (2015) Alves et al. ( 2010) 

P03 P16 P17 P21 P22 

Tricloroeteno μg/L - - - - - 

Xilenos μg/L - - - - - 

Aldrin + Dieldrin μg/L - - - - - 

Beta BHC μg/L - - - - - 

DDT (DDT+ DDE+DDD) μg/L - - - - - 

Endrin μg/L - - - - - 

Lindano (g-BHC) μg/L - - - - - 

Fosfato Total mg/l 0,440 0,190 - - - 

Sulfato Total μg/L <2000 - - - - 

Cianeto mg/l <0,001 0,002 - - - 

Cloreto Total mg/l 2071 10 - - - 

Nitrito μg/L <10 <10 - - - 

Nitrato μg/L 690 600 - - - 

PCBs μg/L - - - - - 

Tetraclorofenol μg/L - - - - - 

2,3,4,6-Tetraclorofenol μg/L - - - - - 

2,4,5-Triclorofenol μg/L - - - - - 

2,4,6-Triclorofenol μg/L - - - - - 

2,4-Diclorofenol μg/L - - - - - 

2-Clorofenol μg/L - - - - - 

3,4-Diclorofenol μg/L - - - - - 

Benzo(a)antraceno μg/L - - - - - 
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PARÂMETRO 
LLX (2015) Alves et al. ( 2010) 

P03 P16 P17 P21 P22 

Benzo(a)pireno μg/L - - - - - 

Cresóis Totais μg/L - - - - - 

Di(2-etilhexil) ftalato μg/L - - - - - 

Dibenzo(a,h)antraceno μg/L - - - - - 

Dimetilftalato μg/L - - - - - 

Fenantreno μg/L - - - - - 

Fenol μg/L - - - - - 

Hexaclorobenzeno μg/L - - - - - 

Indeno(1,2,3-cd)pireno μg/L - - - - - 

Naftaleno μg/L - - - - - 

Pentaclorofenol μg/L - - - - - 

Nível estático da água m 3,68 1,98 - - - 

Oxigênio Dissolvido mg/L - - - - - 

Saturação de Oxigênio % - - - - - 

Coliformes fecais 
P/A em 
100mL 

- - - - - 

Coliformes totais 
P/A em 
100mL 

- - - - - 
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Anexo 7.4: Resultados dos parâmetros de qualidade da água subterrânea nos pontos localizados na área de Estudo Local do Projeto SPOT. 
(continua...) 

PARÂMETRO 

LLX-MINAS RIO/ECOLOGUS 
(2010) 

HtMM (2016) MPX/CRA (2008) 

P07 P14 P04 P05 

Temperatura 0C 26,25 29,20 - - 

Condutividade uS/cm 361,33 219 - - 

Potencial Redox - -  - - 

Turbidez UNT 11,98 361 72,7 55,3 

Salinidade - - 0,11 - - 

pH - 7,65 7,10 - - 

Alumínio μg/L - 1182,64 2,39 2010,0 

Antimônio μg/L - 6,96 <LQ <LQ 

Arsênio μg/L - 2,017 <LQ <LQ 

Bário μg/L - 40,097 0,123 <0,02 

Boro μg/L - 446,53 - - 

Cádmio μg/L - 1,45 <LQ <LQ 

Chumbo μg/L - 1,74 <LQ <LQ 

Cobalto μg/L - 1,76 - - 

Cobre μg/L - <0,54 9,0 <0,001 

Cromo μg/L - 3,99 <LQ <LQ 

Ferro μg/L 7300 286,14 8503,0 2233 

Manganês μg/L 63,09 38,75 780,0 - 

Mercúrio μg/L - 0,426 <LQ - 

Molibdênio μg/L - 36,42 - - 

Níquel μg/L - 28,89 - - 
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PARÂMETRO 

LLX-MINAS RIO/ECOLOGUS 
(2010) 

HtMM (2016) MPX/CRA (2008) 

P07 P14 P04 P05 

Prata μg/L - 1,649 - - 

Selênio μg/L - <4,01 - <LQ 

Zinco μg/L - 56,19 874,0 440 

1,1,1-Tricloroetano μg/L - <1,0 - - 

1,1-Dicloroetano μg/L - <1,0 - - 

1,1-Dicloroeteno μg/L - <1,0 <LQ <LQ 

1,2-Diclorobenzeno μg/L - <1,0 - - 

1,2-Dicloroetano μg/L - <1,0 <LQ <LQ 

1,2-Dicloroeteno (cis+trans) μg/L - <1,0 - - 

1,4-Diclorobenzeno μg/L - <1,0 - - 

Benzeno μg/L - <1,0 <LQ <LQ 

Cloreto de Vinila μg/L - <10,0 <LQ <LQ 

Cloreto de Metileno μg/L - <1,0 - - 

Clorofórmio μg/L - <1,0 - - 

Estireno μg/L - <1,0 <LQ <LQ 

Etilbenzeno μg/L - 3,00 <LQ <LQ 

Monoclorobenzeno μg/L - <1,0 - - 

Tetracloreto de Carbono μg/L - <1,0 - - 

Tetracloroeteno μg/L - <1,0 <LQ <LQ 

Tolueno (1,2,3-TCB) μg/L - <1,0 <LQ <LQ 

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4- μg/L - <1,0 <LQ <LQ 

Tricloroeteno μg/L - <1,0 <LQ <LQ 

Xilenos μg/L - <1,0 - - 
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PARÂMETRO 

LLX-MINAS RIO/ECOLOGUS 
(2010) 

HtMM (2016) MPX/CRA (2008) 

P07 P14 P04 P05 

Aldrin + Dieldrin μg/L - <0,025 <LQ <LQ 

Beta BHC μg/L - <0,03 - - 

DDT (DDT+ DDE+DDD) μg/L - <0,025 - - 

Endrin μg/L - <0,025 <LQ <LQ 

Lindano (g-BHC) μg/L - <0,030 <LQ <LQ 

Fosfato Total mg/l - - - - 

Sulfato Total μg/L - - 2980 11310 

Cianeto mg/l - - <LQ <LQ 

Cloreto Total mg/l 21,6 - 49,58 <LQ 

Nitrito μg/L 0,03 - <LQ <LQ 

Nitrato μg/L 220 0,5 <LQ 31470 

PCBs μg/L - < 0,01 - - 

Tetraclorofenol μg/L - <0,04 - - 

2,3,4,6-Tetraclorofenol μg/L - <0,04 - - 

2,4,5-Triclorofenol μg/L - <0,04 - - 

2,4,6-Triclorofenol μg/L - <0,04 - - 

2,4-Diclorofenol μg/L - <0,04 - - 

2-Clorofenol μg/L - <0,04 - - 

3,4-Diclorofenol μg/L - <0,04 - - 

Benzo(a)antraceno μg/L - <0,018 - - 

Benzo(a)pireno μg/L - <0,018 - - 

Cresóis Totais μg/L - <0,04 - - 

Di(2-etilhexil) ftalato μg/L - <1,0 - - 
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PARÂMETRO 

LLX-MINAS RIO/ECOLOGUS 
(2010) 

HtMM (2016) MPX/CRA (2008) 

P07 P14 P04 P05 

Dibenzo(a,h)antraceno μg/L - <0,018 - - 

Dimetilftalato μg/L - <0,03 - - 

Fenantreno μg/L - <0,018 - - 

Fenol μg/L - <0,04 - - 

Hexaclorobenzeno μg/L - <0,04 <LQ <LQ 

Indeno(1,2,3-cd)pireno μg/L - <0,018 - - 

Naftaleno μg/L - <0,018 - - 

Pentaclorofenol μg/L - <0,04 <LQ <LQ 

Nível estático da água m 0,79 1,10 - - 

Oxigênio Dissolvido mg/L - 2,78 - - 

Saturação de Oxigênio % - 36,6 - - 

Coliformes fecais P/A em 100mL 15 - >23 - 

Coliformes totais P/A em 100mL 58,17 - <23 >23 
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Anexo 7.4: Resultados dos parâmetros de qualidade da água subterrânea nos pontos localizados na área de Estudo Local do Projeto SPOT. 
(continua...) 

PARÂMETRO 
LLX (2015) 

P01A P01B P12 P02 P10A P14 P08 P15 P13 

Temperatura 0C 27,4 27,0 26 27 27 27 27 25 26,6 

Condutividade uS/cm 650 474 441 404 278 404 790 169 1290 

Potencial Redox - -163 -142 -162 -306 -78 -306 -237 -142 -159 

Turbidez UNT 11,1 5,35 4,9 19,9 8,6 19,9 1,81 4,95 12,40 

Salinidade - 0,32 0,23 0,21 0,19 0,13 0,19 0.39 0,08 0,64 

pH - 7,6 7,36 6,7 6,24 6,3 6,24 6.40 6,0 6,68 

Alumínio μg/L 38 47 84 139 196 139 330 626 86 

Antimônio μg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0010 

Arsênio μg/L 264 45,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 49,2 

Bário μg/L <0,001 0,011 35 99 65 99 0,071 0,042 0,20 

Boro μg/L 147 35 35 40 <10 40 59 <10 121 

Cádmio μg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,5 <1,0 <1,0 4,8 <1 

Chumbo μg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Cobalto μg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Cobre μg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1 

Cromo μg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ferro μg/L 7586 7666 5651 4017 4540 4017 6226 1910 7832 

Manganês μg/L 110 78 80 291 25 291 91 23 115 

Mercúrio μg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Molibdênio μg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Níquel μg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Prata μg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0010 
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PARÂMETRO 
LLX (2015) 

P01A P01B P12 P02 P10A P14 P08 P15 P13 

Selênio μg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Zinco μg/L 20 <10 <10 46 14 46 34 <10 31 

1,1,1-Tricloroetano μg/L - - - - - - - - - 

1,1-Dicloroetano μg/L - - - - - - - - - 

1,1-Dicloroeteno μg/L - - - - - - - - - 

1,2-Diclorobenzeno μg/L - - - - - - - - - 

1,2-Dicloroetano μg/L - - - - - - - - - 

1,2-Dicloroeteno (cis+trans) μg/L - - - - - - - - - 

1,4-Diclorobenzeno μg/L - - - - - - - - - 

Benzeno μg/L - - - - - - - - - 

Cloreto de Vinila μg/L - - - - - - - - - 

Cloreto de Metileno μg/L - - - - - - - - - 

Clorofórmio μg/L - - - - - - - - - 

Estireno μg/L - - - - - - - - - 

Etilbenzeno μg/L - - - - - - - - - 

Monoclorobenzeno μg/L - - - - - - - - - 

Tetracloreto de Carbono μg/L - - - - - - - - - 

Tetracloroeteno μg/L - - - - - - - - - 

Tolueno (1,2,3-TCB) μg/L - - - - - - - - - 

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 
1,2,4- 

μg/L - - - - - - - - - 

Tricloroeteno μg/L - - - - - - - - - 

Xilenos μg/L - - - - - - - - - 

Aldrin + Dieldrin μg/L - - - - - - - - - 
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PARÂMETRO 
LLX (2015) 

P01A P01B P12 P02 P10A P14 P08 P15 P13 

Beta BHC μg/L - - - - - - - - - 

DDT (DDT+ DDE+DDD) μg/L - - - - - - - - - 

Endrin μg/L - - - - - - - - - 

Lindano (g-BHC) μg/L - - - - - - - - - 

Fosfato Total mg/l 1320 1280 0,43 0,37 410 0,37 0,460 0,190 1240 

Sulfato Total μg/L <2000 <2000 <2000 37000 2000 37000 <2000 <2000 <2000 

Cianeto mg/l <0,0001 0,007 <0,001 <0,001 <0,0001 <0,001 0,003 <0,001 0,001 

Cloreto Total mg/l 132 50 51 117 52 117 179 9,0 320 

Nitrito μg/L 19 17 12 12 16 12 18 <10 20 

Nitrato μg/L 440 310 350 400 600 400 430 560 410 

PCBs μg/L -  - - - - - - - 

Tetraclorofenol μg/L -  - - - - - - - 

2,3,4,6-Tetraclorofenol μg/L -  - - - - - - - 

2,4,5-Triclorofenol μg/L -  - - - - - - - 

2,4,6-Triclorofenol μg/L -  - - - - - - - 

2,4-Diclorofenol μg/L -  - - - - - - - 

2-Clorofenol μg/L -  - - - - - - - 

3,4-Diclorofenol μg/L -  - - - - - - - 

Benzo(a)antraceno μg/L -  - - - - - - - 

Benzo(a)pireno μg/L -  - - - - - - - 

Cresóis Totais μg/L -  - - - - - - - 

Di(2-etilhexil) ftalato μg/L -  - - - - - - - 

Dibenzo(a,h)antraceno μg/L -  - - - - - - - 

Dimetilftalato μg/L -  - - - - - - - 
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PARÂMETRO 
LLX (2015) 

P01A P01B P12 P02 P10A P14 P08 P15 P13 

Fenantreno μg/L -  - - - - - - - 

Fenol μg/L -  - - - - - - - 

Hexaclorobenzeno μg/L -  - - - - - - - 

Indeno(1,2,3-cd)pireno μg/L -  - - - - - - - 

Naftaleno μg/L -  - - - - - - - 

Pentaclorofenol μg/L -  - - - - - - - 

Nível estático da água m 2,4 2,48 1,82 1,99 1,88 1,99 4,15 1,41 2,70 

Oxigênio Dissolvido mg/L - - - - - - - - - 

Saturação de Oxigênio % - - - - - - - - - 

Coliformes fecais 
P/A em 
100mL 

- - - - - - - - - 

Coliformes totais 
P/A em 
100mL 

- - - - - - - - - 
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Anexo 7.4: Resultados dos parâmetros de qualidade da água subterrânea nos pontos localizados na faixa de servidão do Projeto SPOT. 

(continuação) 

PARÂMETRO 
PRESENTE ESTUDO 

P 18 P19 P 20 

Temperatura 0C 28,4 25,9 27,3 

Condutividade uS/cm 122,2 379,6 205,50 

Potencial Redox - -83,4 -0,3 -33,75 

Turbidez UNT - - - 

Oxigênio dissolvido - 2,99 N.D 0,67 

pH - 6,88 5,39 6,3 

1,1,1-Tricloroetano μg/L N.D N.D N.D 

1,1,2-Tricloroeteno μg/L N.D N.D N.D 

1,1-Dicloroetano μg/L N.D N.D N.D 

1,1-Dicloroeteno μg/L N.D N.D N.D 

1,2-Diclorobenzeno μg/L N.D N.D N.D 

1,2-Dicloroetano μg/L N.D N.D N.D 

1,2-Dicloroeteno (cis+trans) μg/L N.D N.D N.D 

1,4-Diclorobenzeno μg/L N.D N.D N.D 

2,3,4,5-Tetraclorofenol μg/L N.D N.D N.D 

2,3,4,6-Tetraclorofenol μg/L N.D N.D N.D 

2,4,5-Triclorofenol μg/L N.D N.D N.D 

2,4,6-Triclorofenol μg/L N.D N.D N.D 

2,4-Diclorofenol μg/L N.D N.D N.D 

2-Clorofenol μg/L N.D N.D N.D 
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PARÂMETRO 
PRESENTE ESTUDO 

P 18 P19 P 20 

3,4-Diclorofenol μg/L N.D N.D N.D 

Aldrin + Dieldrin μg/L N.D N.D N.D 

Alumínio Total (µg/L) μg/L 4396 1900 863 

Antimônio Total (µg/L) μg/L < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Arsênio Total (µg/L) μg/L 10,6 2,4 2 

Bário Total (µg/L) μg/L 132,6 131,9 38,7 

Benzeno μg/L N.D N.D N.D 

Benzo(a)antraceno μg/L N.D N.D N.D 

Benzo(a)pireno μg/L N.D N.D N.D 

Bis(2-Etilhexil)Ftalato μg/L N.D N.D N.D 

Boro Total (µg/L) μg/L < 50 150 < 50 

Cádmio Total (µg/L) μg/L < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Chumbo Total (µg/L) μg/L 7,9 5,7 5 

Cloreto de Vinila μg/L N.D N.D N.D 

Clorofórmio μg/L N.D N.D N.D 

Cobalto Total (µg/L) μg/L 2,6 2,5 1,7 

Cobre Total (µg/L) μg/L 10 7 6 

Cresóis Totais μg/L N.D N.D N.D 

Cromo Total (µg/L) μg/L 15,4 7,4 18,3 

DDT (DDT + DDE + DDD) μg/L N.D N.D N.D 

Dibenzo(a,h)antraceno μg/L N.D N.D N.D 

Diclorometano μg/L N.D N.D N.D 
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PARÂMETRO 
PRESENTE ESTUDO 

P 18 P19 P 20 

Dimetilftalato μg/L N.D N.D N.D 

Endrin μg/L N.D N.D N.D 

Estireno μg/L N.D N.D N.D 

Etilbenzeno μg/L N.D N.D N.D 

Fenantreno μg/L N.D N.D N.D 

Fenol μg/L N.D N.D N.D 

Ferro Total (µg/L) μg/L 26683 5423 10825 

HCH-Beta mg/l N.D N.D N.D 

HCH-Gama (gama-BHC/Lindano) μg/L N.D N.D N.D 

Hexaclorobenzeno mg/l N.D N.D N.D 

Indeno(1,2,3-cd)pireno mg/l N.D N.D N.D 

Manganês Total (µg/L) μg/L 241 558 265 

Mercúrio Total (µg/L) μg/L N.D N.D N.D 

Molibdênio Total (µg/L) μg/L 1 < 0,5 < 0,5 

Monoclorobenzeno μg/L N.D N.D N.D 

Naftaleno μg/L N.D N.D N.D 

Níquel Total (µg/L) μg/L 6 6 23 

Nitrato (como N) (µg/L) μg/L 248 415 135 

p-Bromofluorbenzeno (Surrogate) μg/L 97 99 90 

p-Terfenila-d14  (Surrogate) μg/L 94 92 87 

Pentaclorofenol μg/L N.D N.D N.D 

Prata Total (µg/L) μg/L N.D N.D N.D 
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PARÂMETRO 
PRESENTE ESTUDO 

P 18 P19 P 20 

Selênio Total (µg/L) μg/L < 5 < 5 < 5 

Somatório de PCBs μg/L N.D N.D N.D 

Tetracloreto de Carbono μg/L N.D N.D N.D 

Tetracloroeteno μg/L N.D N.D N.D 

Tolueno μg/L N.D N.D N.D 

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB) μg/L N.D N.D N.D 

Xilenos μg/L N.D N.D N.D 

Zinco Total (µg/L) μg/L < 50 < 50 114 

Coliformes fecais P/A em 100mL 
- - - 

Coliformes totais P/A em 100mL 
- - - 

Legenda: ND- Não detectado. 
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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório visa caracterizar os níveis de pressão sonora ambientais (Som Residual ou back-

groundnoise) nos receptores potencialmente críticos, quando o empreendimento estiver em operação

ou durante a fase de implantação.

O relatório é parte integrante do Estudo de impacto Ambiental (EIA/RIMA), desenvolvido pela Mott

McDonald atendendo à fase de Licenciamento Ambiental de Projeto de Construção do Açu Sistema Inte-

grado de Óleo(ASIO).

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. CONTRATANTE

● Empresa: MOTT MACDONALD

● Contato Técnico do Projeto: Srta. Clarissa Araújo

● (21) 2018-2624 – clarissa.araujo@mottmac.com

● Proposta Comercial: P023421-19 Contrato Número: MM-PJS-020-19

2.2. OBJETO DE ESTUDO

● Empreendimento: Açu Sistema Integrado de Óleo(ASIO).

● Endereço: Porto do Açu – Distrito de São joão da Barra/RJ

● Atividade principal: Serviços de Engenharia

● Fonte Sonora: Som ambiente

2.3. EQUIPE TÉCNICA

● Responsável Técnico: Eng. Sílvio Pinheiro da Silva Júnior

● Equipe de medição: Carlos Eduardo e Gabriel Ferreira da Silva
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3. NORMAS DE REFERÊNCIA E LEGISLAÇÃO

3.1. CONAMA 01/90

CONAMA. Resolução nº 01 de 08 de março de 1990 – Dispõe sobre critérios de padrões de emis-

são de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, in -

clusive as de propaganda política.

3.2. NBR 10.151:2019

Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10.151:2019 – Acústica – Medição e avaliação de ní -

veis de pressão sonora em áreas habitadas — Aplicação de uso geral.

3.3. LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA

3.3.1. LEI MUNICIPAL Nº 34/2003

Lei Municipal nº 34/2003, de 30 de dezembro de 2003, institui o Código de Posturas e dá outras

providências.

3.3.2. LEI MUNICIPAL Nº 357/2015

Lei Municipal nº 357/2015, de 25 de maio de 2015, institui o Plano Diretor e o Sistema de Acom-

panhamento e Controle, em atendimento às disposições da Lei Federal 10.257/2001 e dispõe sobre o

macrozoneamento.

3.3.3. LEI MUNICIPAL Nº 359/2015

Lei Municipal nº 359/2015, de 26 de maio de 2015, institui o Uso e Ocupação do Solo.

3.4. LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

3.4.1. LEI ORDINARIA Nº 7972/2007

Lei Ordinária nº 7972/2007, de 10 de dezembro de 2007, institui o Plano Diretor do Município e

dá outras providências.

3.4.2. LEI MUNICIPAL Nº 7974/2007
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Lei Municipal nº 7974/2007, de 10 de dezembro de 2007, institui o Uso e Ocupação do Solo do Muni-

cípio.

3.4.3. LEI MUNICIPAL Nº 8061/2008

Lei Municipal nº 8061/20088, de 10 de dezembro de 2008, consolida o Código de Postura Municipal.

3.5. LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ

3.5.1. LEI Nº 0286/1994

Lei nº 0286/1994, de 29 de julho de 1994, institui o Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do muni -

cípio e dá outras providências.

3.5.2. LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2006

Lei Complementar nº 002/2006, de 13 de novembro de 2006, institui o Plano Diretor do Município e

dá outras providências.

3.5.3. LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2012

Lei Complementar nº 003/2012, de 09 de julho de 2012, altera os dispositivos do Plano Diretor de

desenvolvimento sustentável do município e dá outras províncias.

3.5.4. LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2019

Lei Complementar nº 005/2019, de 25 de junho de 2019, altera o Anexo VII do Plano Diretor de de -

senvolvimento sustentável do município e dá outras províncias.

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A NORMA E LEGISLAÇÃO

A Resolução CONAMA nº 01 de 08 de março de 1990, no uso de suas atribuições, instituiu a norma

técnica NBR 10.151:2019 como a referência para determinar o procedimento de medição e os limites a

serem considerados para poluição sonora emitidos por atividades industriais, comerciais, sociais, recrea-

tivas e de propaganda política, excetuando-se os ruídos produzidos por veículos automotores e no inte-

rior do ambiente de trabalho.
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A resolução também conferiu aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais competes, a

obrigação de fiscalizar a poluição sonora, considerando os locais, horários e a natureza das atividades

emissoras.

A NBR 10.151 aplica-se a sons de natureza contínua, intermitente, impulsiva, com ou sem caracte-

rísticas tonais, dentro das atividades estipuladas pelo CONAMA.

Apesar de o CONAMA prever a necessidade da harmonização com a legislação municipal, é co-

mum existirem limites menos rigorosos e exceções não previstas na norma técnica, que permite dife-

rentes conclusões, dependendo da referência adotada.

Apesar dos municípios definirem as características de Uso e Ocupação do Solo e o Plano Diretor,

nenhum dos três possui definição sobre os limites ambientais por zona de ocupação. Então, será utili -

zado os limites da NBR 10151:2019.

5. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

O Medidor sonoro atende ao requisito da norma IEC 61672, o calibrador atende à IEC 60942, e o

microfone à IEC 61672-1, cujas identificações são apresentados na Tabela 1. As calibrações foram exe-

cutadas a menos de 24 (vinte e quatro) meses por laboratório acreditado pela RBC, e as cópias dos

respectivos certificados encontram-se no Anexo E.

Tabela 1: Equipamentos Utilizados na Medição

Descrição Fabricante Modelo N.º de série Certificado de
Calibração

Data da
Calibração

Medidor e
analisador de

pressão sonora
Larson Davis 831C 10145

4219/19 02/04/19

Microfone PCB 377C20 166630
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Descrição Fabricante Modelo N.º de série Certificado de
Calibração

Data da
Calibração

Calibrador de
acústico Larson Davis CAL200 7605 4161/19 02/01/19

6. PROCEDIMENTO DE AJUSTE DO SONÔMETRO

A cadeia de medição de pressão sonora (microfone – pré-amplificador – medidor) foi verificada com

o calibrador acústico ajustado em 114,0 dB, antes e após a campanha de medição.

Tabela 2: Calibração

Calibração Data
(dd/mm/aaaa)

Hora
(hh:mm:ss)

Nível
(dB) Desvio

Pós-ajuste 22/10/2019 14:04:52 114,0
0,0

Pós-medição 22/10/2019 17:49:15 114,0

Pós-ajuste 22/10/2019 09:17:16 114,0
0,0

Pós-medição 22/10/2019 10:51:45 114,0

Pós-ajuste 23/10/2019 22:01:06 114,0
0,0

Pós-medição 24/10/2019 02:37:36 114,0

Desvio de calibração máximo admissível da cadeia de medição

7. PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

O  procedimento  adotado  para  essa  campanha  de  medição  seguiu  o  Método  Simplificado da

NBR 10151:2019.

7.1. CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

● Circuito de resposta: Fast (Rápido)

● Circuito de compensação RMS: Curva A

● Circuito de compensação PICO: Curva C

● Circuito de compensação para Banda de frequência: Curva Z

● Microfone: Campo livre, de sensibilidade 38,88 dB re. 1 V/Pa
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● Integração temporal: LAeq 1s (histórico no tempo)

● Filtro de banda de frequência: 1/3 de oitava de 6,3 Hz a 20 KHz

7.2. CONDIÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO

● Data das medições: 22,23 e 24 outubro de 2019

● Período de medição: Diurno (07:00 às 22:00) e Noturno (22:00 às 07:00)

● Sempre  que  foi  possível,  a  ocorrência  de  sons  intrusivos  foi  antecipada. A  medição  era

interrompida e retomada após o término do evento, e o trecho automaticamente descartado.

Quando não foi possível antecipar, o evento intrusivo foi identificado na ficha de medição para

posterior segregação, via processamento digital.

● O microfone ficou posicionado da seguinte maneira: a mais de 1,2 m do solo; afastado a mais de

2 m do limite da propriedade e de superfícies refletoras; com a face do diafragma apontado para

a fonte; e perpendicular ao sentido de propagação da onda sonora.

Tabela 3: Localização dos Pontos de Medição

Ponto Descrição
Coordenada

Leste Sul

PE01 Est. Ac. Porto de Açu 290716.53 7586541.98

PE02 Est. Água Preta esquina com RJ-240 284749.86 7580442.53

PE03 Est. Água Preta a 442 m da RJ-240 284339.18 7580284.95

PE04 Est. Água Preta a 400 mm 282535.30 7578940.19

PE05 Est. da Concha II a 700 m da Est. Água Preta 281525.06 7578255.88

PE06 a 100 m da C. E .João Coelho da Silva 280989.58 7577761.04

PE07 Est. São Bento 277929.54 277929.54

PE08 Est. Pitangueiras 274343.56 7569902.77

PE09 Est. RJ-196 272773.00 7567234.00

PE010 a 115 m da Est. RJ-196 273036.38 7565641.61

PE011 Est. do Canto de São Martinho a 2 Km do Centro de São Martinho 273379.78 7562959.41

PE012 Est. RJ-196 próximo ao canteiro nº2 271923.03 7559946.35

PE013 Est. RJ-196 no bairro Pau Grande 274846.60 7557197.22

PE014 Est. RJ-196 em frente a Transpetro (Estação Barra do Furado) 275535.03 7553097.79
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Figura 1: Indicação dos pontos de medição

8. TIPOS DE SONS E SUAS CARACTERÍSTICAS

As fontes sonoras podem ser variáveis e possuírem características específicas, portanto suas defini-

ções estão descritas a seguir. 

8.1. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA TOTAL

A medição do nível de pressão sonora total considera os sons de todas as fontes sonoras contribuin-

tes, sejam elas específicas ou residuais.

8.2. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA RESIDUAL

O som residual (ruído ambiente) é aquele sem a presença do som específico (ruído da fonte) e sem a

presença de sons intrusivos e corresponde às medições quando o som específico não foi percebido.

8.3. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DE UM SOM ESPECÍFICO

O Som Específico é aquele produzido pela fonte de interesse objeto da avaliação. Conceitualmente, é

a subtração logarítmica entre o Som Total e o Som Residual.
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Objetivamente, o Som Específico pode ser obtido a partir de medição direta, quando este for mai-

or que o Som Residual em pelo menos 15 dB ou através do cálculo conceitual entre o Som Total e o

Som Residual, quando o som específico for maior que o Som Residual em pelo menos 3 dB. Quando o

Som Específico não superar o som residual em pelo menos 3 dB, o resultado é indeterminado.

Na avaliação sonora ambiental do Som Específico, quando houver sons impulsivos ou tonais, de-

vem ser aplicadas as devidas correções.

8.4. SOM INTRUSIVO

É a interferência sonora alheia ao objeto de medição e que é estranho ao ambiente acústico do lo -

cal. Na ocorrência de som intrusivo, os níveis de pressão sonora decorrente de sua contribuição de-

vem ser excluídos. Este requisito deve ser considerado nas medições de som total, específico e resi-

dual.

8.5. CARACTERIZAÇÃO DE SOM TONAL

Uma fonte se caracteriza como tonal quando contém tons puros ou, pelo menos, uma banda de

frequências se destaca das adjacentes, sendo percebido como apitos ou zumbidos.

De forma objetiva, de acordo com a norma ISO 1996-2, a análise deve ser realizada por frequên-

cias em 1/3 de oitava, com ponderação na Curva Z, e se caracteriza por uma diferença de 15 dB entre

banda central e as adjacentes na faixa de 16 Hz a 125 Hz ou por uma diferença de 8 dB entre bandas

de 160 Hz a 400 Hz, ou ainda por uma diferença de 5 dB entre bandas de 500 Hz a 10 000 Hz.

8.6. CARACTERIZAÇÃO DE SOM IMPULSIVO

Uma fonte se caracteriza como impulsiva quando há picos de energia acústica. De forma objetiva

se caracteriza por uma diferença aritmética maior ou igual a 6 dB, entre o LAFmax e o LAeq,T, medido

durante a ocorrência do som impulsivo. Deve constar no relatório o tempo de integração T e a justifi -

cativa de sua escolha.
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8.7. CORRREÇÃO DO NÍVEIS MEDIDOS DEVIDO AO USO DO PROTETOR DE VENTO

Durante  as  medições  em  área  externa,  o  microfone  permaneceu  com  protetor  de  vendo

(windscreen), uma espuma especial, que protege contra rajadas, que poderiam causar distorções nos

valores medidos, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Medidor sonoro com protetor de vento

Contudo, de acordo certificado de aprovação do equipamento, a influência do windscreen está den-

tro da tolerância da medição e pode ser considerada desprezível.

9. VALORES MEDIDOS

9.1. CARACTERÍSTICAS DOS RUÍDOS MEDIDOS

● Periodicidade dos sons avaliados: intermitentes

● Característica impulsiva: Não possui

● Característica tonal: Não possui

● Correção de ruído: Não há correção a ser processada em nenhum ponto

● O campo  “Sons  observados”  refere-se  aos  eventos  sonoros  que  foram perceptíveis  durante  as

medições, aparecendo em ordem decrescente em relação à intensidade de som observada no local.
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9.2. RESULTADOS

Essa campanha é o marco zero do monitoramento, que foi realizado antes do início das obras, com

o objetivo de se registrar a condição ambiental antes da implantação do empreendimento.

Pela inexistência de fonte emissora do empreendimento (Som Específico), os resultados apresen-

tados na Tabela 4 são o Som Residual, com as devidas segregações dos Sons Intrusivos, que foram

marcados e destacados nos resultados apresentados no ANEXO B.

9.2.1. PERÍODO DIURNO

Tabela 4: Medição externa no período diurno

Ponto Data
(dd/mm/aa)

Horário
(hh:mm:ss)

Duração
(hh:mm:ss)

Som Residual
LAeq Res (dB) Sons Observados

PE01 22/10/19 14:08:30 00:10:02 42,9 Veículos + Insetos + Pássaros + Vento na vegetação

PE02 22/10/19 14:37:03 00:10:30 62,4 Veículos + Pássaros + Conversas

PE03 22/10/19 14:54:54 00:10:03 66,9 Veículos + Latidos + Buzina + Pássaros

PE04 22/10/19 15:13:18 00:10:04 40,8 Pássaros + Insetos

PE05 22/10/19 15:32:41 00:10:11 61,7 Veículos + Latidos + Pássaros + Insetos + Vento na
vegetação

PE06 22/10/19 15:50:58 00:10:02 69,0 Veículos + Latidos + Pássaros + Insetos

PE07 22/10/19 16:14:07 00:10:10 43,8 Veículos + Pássaros + Insetos

PE08 22/10/19 16:59:38 00:10:46 51,8 Pássaros + Veículos + Gado +Latidos + Insetos

PE09 22/10/19 17:23:25 00:10:16 65,0 Veículos Pássaros + Conversas + Latidos + insetos

PE10 22/10/19 17:38:03 00:10:34 42,5 Veículos Pássaros + Conversas + Latidos + insetos

PE11 23/09/19 09:30:05 00:10:03 43,0 Pássaros + Insetos + Galo

PE12 23/09/19 09:50:20 00:10:05 66,9 Veículos + Pássaros + Insetos + Vento na vegetação

PE13 23/09/19 10:21:01 00:10:36 64,5 Veículos + Pássaros + Insetos+ Vento na vegetação

PE14 23/09/19 10:40:08 00:10:03 70,8
Veículos + Conversas + Pássaros +Insetos + Bombas da

Transpetro

Tabela 5: Medição externa no período noturna

Ponto
Data

(dd/mm/aa)
Horário

(hh:mm:ss)
Duração

(hh:mm:ss)
Som Residual
LAeq Res (dB) Sons Observados

PE01 23/09/19 22:03:18 00:10:02 49,1 Insetos + Sapos + Porto do Açu

PE02 23/09/19 22:29:59 00:10:07 58,8 Veículos + Insetos + Latidos

PE03 23/09/19 22:43:28 00:10:01 61,0 Insetos + Veículos + Latidos + Aves noturnas

PE04 23/09/19 23:02:03 00:10:02 52,2 Latidos + Insetos + Aves noturnas

PE05 23/09/19 23:18:55 00:10:01 44,2 Insetos + Aves noturnas + Latidos
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Ponto
Data

(dd/mm/aa)
Horário

(hh:mm:ss)
Duração

(hh:mm:ss)
Som Residual
LAeq Res (dB) Sons Observados

PE01 23/09/19 22:03:18 00:10:02 49,1 Insetos + Sapos + Porto do Açu

PE06 23/09/19 23:39:47 00:10:02 42,4 Insetos + Aves noturnas

PE07 24/09/19 00:02:33 00:10:01 40,4 Veículos + Insetos

PE08 24/09/19 00:28:27 00:10:01 38,8 Insetos

PE09 24/09/19 00:47:22 00:10:02 39,5 Veículos+ Latidos + Insetos + Aves noturnas

PE10 24/09/19 01:03:43 00:10:01 42,2 Insetos + Aves noturnas

PE11 24/09/19 01:22:03 00:10:04 40,4 Insetos + Aves noturnas

PE12 24/09/19 01:43:56 00:10:01 45,5 Insetos + Gado

PE13 24/09/19 02:02:43 00:10:03 48,4 Insetos

PE14 24/09/19 02:26:37 00:10:01 45,1 Aves noturnas + Insetos + Bombas da Transpetro

10. CARACTERÍSTIAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LIMITES AMBIENTAIS

Os limites sonoros ambientais são definidos, via de regra, a partir das características de ocupação do

solo ou de acordo com o plano de desenvolvimento, e cada município tem sua própria legislação espe-

cífica, conforme registrado no item 3..

Apesar dos municípios definirem as características de ocupação, nenhum dos três possui definição

dos limites ambientais por zona de ocupação, então será utilizado os limites da NBR 10151:2019, que

são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6: Tabela 3 da ABNT NBR 10151:2019

Tipos de áreas habitadas
RLAeq  - Limite ambiental (dB)

Per. Diurno Per. Noturno

Áreas de residências rurais 40 35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45

Área mista predominantemente residencial 55 50

Área mista com predominância de atividades comerciais e/ou administrativa 60 55

Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo 65 55

Área predominantemente industrial 70 60

O período diurno vai de 7 h a 22 h, exceto domingos e feriados, quando começa às 9 horas. O perío -

do noturno compreende todo o horário complementar.
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10.1. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA

Tabela 7: Zoneamento e Limite ambiental – São João da Barra

Pto. Local Zonea-
mento Correlação com a NBR 10151

RLAeq  (dB)

Diurno Noturno

PE01 Est. Ac. Porto de Açu SEPA Área mista c/ predominância comercial ou
administrativa 60 55

PE02 Est. Água Preta esquina c/ RJ-240 ZM1
Área mista c/ predominância comercial ou

administrativa 60 55

PE03 Est. Água Preta a 442 m da RJ-240 ZOC1 Área predominantemente industrial 70 65

PE04 Est. Água Preta a 400 m ZEIS Área mista c/ predominância comercial ou
administrativa 60 55

PE05 Est. da Concha II a 700 m Água
Preta ZM1 Área mista c/ predominância comercial ou

administrativa 60 55

PE06 C.E. João Coelho da Silva ZM1 Áreas de residências rurais 40 35

Figura 3: Indicação dos Pontos de Medição em São João da Barra
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10.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Tabela 8: Zoneamento e Limite ambiental – Campos dos Goytacazes

Pto. Local Zonea-
mento Correlação com a NBR 10151

RLAeq  (dB)

Diurno Noturno

PE07 Est. São Bento -- Área estritamente residencial urbana ou de
hospitais ou de escolas 50 45

PE08 Est. Pitangueiras -- Áreas de residências rurais 40 35

PE09 Est. RJ-196 -- Áreas de residências rurais 40 35

PE10 115 m da Est. RJ-196 -- Áreas de residências rurais 40 35

PE11 Est. do Canto de São Martinho a 2
Km do Centro de São Martinho 

-- Áreas de residências rurais 40 35

PE12 Est. RJ-196, próx. ao canteiro2 -- Áreas de residências rurais 40 35

PE13 Est. RJ-196 no bairro Pau Grande -- Áreas de residências rurais 40 35

Figura 4: Indicação dos Pontos de Medição em Campos dos Goytacazes
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10.3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ

Tabela 9: Zoneamento e Limite ambiental – Quissamã

Pto. Local Zonea-
mento Correlação com a NBR 10151

RLAeq  (dB)

Diurno Noturno

PE14
Estr RJ-196 em frente a

Transpetro ZEN4
Área estritamente residencial urbana ou de

hospitais ou de escolas 50 45

Figura 5: Indicação dos Pontos de Medição em Quissamã

11. TRÁFEGO DE VEÍCULOS

O tráfego de veículos é uma fonte sonora ambiental representativa, então foi realizado, em cada

ponto, a contagem de veículos durante o tempo de medição, sendo separados entre leves e pesados,

conforme nas Tabelas 10 e 11.

Tabela 10: Contagem de veículos no período diurno

Ponto Data
(dd/mm/aa)

Horário
(hh:mm:ss)

Duração
(hh:mm:ss) Leves Pesados

PE01 22/10/19 14:08:28 00:10:02 1 0

PE02 22/10/19 14:37:03 00:10:30 24 4

PE03 22/10/19 14:54:54 00:10:03 18 3

PE04 22/10/19 15:13:22 00:10:04 1 0
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Ponto
Data

(dd/mm/aa)
Horário

(hh:mm:ss)
Duração

(hh:mm:ss) Leves Pesados

PE05 22/10/19 15:32:41 00:10:11 5 0

PE06 22/10/19 15:50:58 00:10:02 16 2

PE07 22/10/19 16:14:07 00:10:10 0 0

PE08 22/10/19 16:59:38 00:10:46 5 0

PE09 22/10/19 17:23:25 00:10:16 14 0

PE10 22/10/19 17:38:03 00:10:34 0 0

PE11 23/10/19 09:20:02 00:10:03 1 0

PE12 23/10/19 09:50:20 00:10:05 8 2

PE13 23/10/19 10:10:25 00:10:36 8 1

PE14 23/10/19 10:40:08 00:10:03 5 3

Tabela 11: Contagem de veículos no período noturno

Ponto Data
(dd/mm/aa)

Horário
(hh:mm:ss)

Duração
(hh:mm:ss) Leves Pesados

PE01 23/10/19 22:03:18 00:10:02 0 0

PE02 23/10/19 22:29:59 00:10:07 9 1

PE03 23/10/19 22:43:28 00:10:01 3 1

PE04 23/10/19 23:02:03 00:10:02 0 0

PE05 23/10/19 23:18:55 00:10:01 0 0

PE06 23/10/19 23:39:47 00:10:02 0 0

PE07 24/10/19 00:02:33 00:10:01 0 0

PE08 24/10/19 00:28:27 00:10:01 0 0

PE09 24/10/19 00:47:22 00:10:02 0 0

PE10 24/10/19 01:03:43 00:10:01 0 0

PE11 24/10/19 01:22:03 00:10:04 0 0

PE12 24/10/19 01:43:56 00:10:01 0 0

PE13 24/10/19 02:02:46 00:10:03 0 0

PE14 24/10/19 02:26:37 00:10:01 0 0
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12. CONCLUSÃO

A campanha de medição executada de 22 a 24 de outubro de 2019, nos períodos diurno e notur-

no, teve como objetivo caracterizar os níveis de pressão sonora ambientais (Som Residual ou back-

groundnoise) nos receptores potencialmente críticos ao longo do Oleoduto do Porto do Açu, que

passa pelos Municípios se São João da Barra, campos dos Goytacazes e Quissamã.

Este relatório é parte integrante do Estudo Ambiental Simplificado (EAS), desenvolvido pela Mott

McDonald atendendo à fase de Licenciamento Ambiental de Projeto de Construção do Açu Sistema

Integrado de Óleo(ASIO).

A legislação ambiental, no âmbito federal, é regulada  pela Resolução CONAMA nº 01 de 08 de

março de 1990 e nos municípios a legislação municipal é regulada pela Lei Municipal Nº 5811 de 20

de Dezembro de 2013. Ambas determinam que se deve seguir os limites de ruído e procedimentos

de medição da NBR 10.151:2019.

Durante as medições, não houve influência de fenômenos da natureza como vento, chuva ou tro-

vões. As fontes de sons intrusivos, alheias ao objetivo da medição, foram excluídas do cálculo da mé-

dia (LAeq), para o som residual, de maneira a permitir posterior comparação com os limites ambien-

tais.

O som residual que está apresentado pelo LAeq possuía características intermitentes. Não foram

identificados sons tonais ou impulsivos em nenhum dos pontos de medição, não havendo, portanto,

penalização em relação ao valor medido, devido às referidas características.

GROM Acústica & Vibração.

Sílvio Pinheiro da Silva Jr. M. SC. 

Diretor técnico

CREA-RJ 841009130/D
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ANEXO A – GLOSSÁRIO EM TERMOS TÉCNICOS

● RBC – Rede Brasileira de Calibração

● INMET – Instituto Nacional de Meteorologia

● GPS – Sistema de posicionamento global

● UTM – Universal Transverse Mercator

● LAeq  – Nível de pressão sonora equivalente em A

● LAeq,T –  Nível  de  pressão  sonora  equivalente  contínuo  equivalente  em A  e  integrado  em  um

intervalo de tempo T

● LAFmax – Nível máximo de pressão sonora ponderada em A e em F

● RLAeq  – Limite de níveis de pressão sonora em função do uso e ocupação do solo no local da

medição

● L90 – Dado estatístico (os níveis de ruído observados excedem o L90 em 90% do tempo)

● PD – Período diurno

● PN – Período noturno

● Som Total – Considera os sons de todas as fontes sonoras contribuintes, sejam elas específicas ou

residuais, sem considerar o som intrusivo

● Som Residual – É o som típico do ambiente de avaliação, sem a presença das fontes de interesse e

sem a presença de sons intrusivos.

● Som Específico – É o som produzido pela fonte de interesse objeto da avaliação, conceitualmente,

é a subtração logarítmica entre o som total e o som residual. 

● Som Intrusivo – É o som presente no ambiente que não é o objeto da avaliação,  de natureza

eventual, e que não retrata a condição acústica típica da região avaliada. 

● Curva NC – Curva de ponderação em frequência, utilizadas para determinação de um valor único

associado ao nível sonoro em ambientes fechados. A curva NC é estabelecida pela norma america-

na ANSI/ASA S12.2-2008. 
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ANEXO B – RESULTADO DAS MEDIÇÕES
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ANEXO D – REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1: PE 01
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ANEXO E  – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
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Anexo 7.6: Lista Florística consolidada para a região do empreendimento. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM HÁBITO MMA 2014 FONTE DE DADOS ORIGEM 

Amaranthaceae Alternanthera littoralis P.Beauv.  herbáceo  
ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO 
(2000) 

NATIVA 

Amaranthaceae 
Blutaparon portulacoides (A.St.-Hil.) 
Mears 

capotiraguá herbáceo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000) 

NATIVA 

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. cajú arbustivo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Anacardiaceae Mangifera indica L.  arbóreo  GASOG 2017 EXÓTICA 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi aroeira arbustivo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Anacardiaceae Spondias dulcis Parkinson  arbóreo  GASOG 2017 EXÓTICA 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. pau-pombo arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Annonaceae Annona glabra L. mololo arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Annonaceae Annona muricata L. graviola arbóreo  GASOG 2017 NATIVA 

Annonaceae 
Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) 
Baill. 

 arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Apocynaceae 
Forsteronia cordata (Müll.Arg.) 
Woodson 

 escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Apocynaceae Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.  escandente  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Apocynaceae 
Mandevilla moricandiana (A.DC.) 
Woodson 

 escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Apocynaceae Oxypetalum banksii R.Br. ex Schult.  escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Apocynaceae 
Temnadenia odorifera (Vell.) 
J.F.Morales 

 escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Araceae Anthurium maricense Nadruz & Mayo  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Araliaceae Hydrocotyle bonariensis Lam.  herbáceo  presente estudo NATIVA 

Arecaceae Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze guriri arbustivo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM HÁBITO MMA 2014 FONTE DE DADOS ORIGEM 

Arecaceae Bactris setosa Mart.  arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Arecaceae Cocos nucifera L. coco arbóreo  GASOG 2017 NATIVA 

Aristolochiaceae Aristolochia trilobata L. jarrinha-da-praia escandente  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Asteraceae Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob.  herbáceo  presente estudo NATIVA 

Asteraceae Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight serralinha herbáceo  CASTELO (2013) NATIVA 

Asteraceae Mikania stipulacea Willd.  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Asteraceae Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.  herbáceo  CASTELO (2013) NATIVA 

Blechnaceae 
Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) 
Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey 

 herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Boraginaceae Cordia taguahyensis Vell. muchia arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Boraginaceae 
Euploca polyphylla (Lehm.) J.I.M.Melo 
& Semir 

 arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Boraginaceae 
Tournefortia membranacea (Gardner) 
DC. 

 escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Boraginaceae Varronia curassavica Jacq. erva-baleeira arbustivo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 
gravatá-
moqueca 

herbáceo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000), presente estudo 

NATIVA 

Bromeliaceae 
Aechmea pineliana (Brong. ex Planch.) 
Baker 

gravatá-
muqueca 

herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. gravatá-de-fita herbáceo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Bromeliaceae 
Neoregelia cruenta (R.Graham) 
L.B.Sm. 

gravatá de copa herbáceo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000), presente estudo 

NATIVA 

Bromeliaceae 
Quesnelia quesneliana (Brongn.) 
L.B.Sm. 

 herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. cravo-do-mato epífitico  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides (L.) L. barba-de-velho epífitico  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Bromeliaceae 
Vriesea procera (Mart. ex Schult. & 
Schult.f.) Wittm. 

 epífitico  CARUARA 2017 NATIVA 
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Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand aimescla arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017 NATIVA 

Cactaceae 
Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) 
A.Berger 

facho-de-renda herbáceo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000), GASOG 2017 

NATIVA 

Cactaceae Cereus fernambucensis Lem. cardeiro herbáceo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Cactaceae 
Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) 
R.Bauer 

mandacaru-de-
três-quinas 

escandente  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Cactaceae Melocactus violaceus Pfeiff.  herbáceo VU CARUARA 2017 NATIVA 

Cactaceae Pereskia aculeata Mill. ora-pro-nobis escandente  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Cactaceae 
Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & 
Rowley 

facheiro-da-praia herbáceo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense Cambess. pau-pólvora arbustivo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Cannabaceae Celtis brasiliensis (Gardner) Planch.  arbóreo  GASOG 2017 NATIVA 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume  arbóreo  GASOG 2017 NATIVA 

Cannaceae Canna glauca L. cana-do-brejo herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Capparaceae Crateva tapia L. trapiá arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl feijão-de-boi arbustivo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Celastraceae Hippocratea volubilis L.  escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Celastraceae Monteverdia obtusifolia (Mart.) Biral papagai•o arbustivo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Chrysobalanacea
e 

Chrysobalanus icaco L. abajuru arbustivo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Clusiaceae Clusia fluminensis Planch. & Triana abaneiro arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Clusiaceae Clusia hilariana Schltdl. abaneiro arbustivo  CARUARA 2017, GASOG 2017 NATIVA 

Clusiaceae 
Clusia spiritu-sanctensis G.Mariz & 
B.Weinberg 

abaneiro arbustivo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000) 

NATIVA 

Clusiaceae Garcinia brasiliensis Mart. bacupari arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 
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Clusiaceae 
Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) 
Zappi 

bacupari arbóreo  presente estudo NATIVA 

Combretaceae Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 
mangue-
vermelho 

arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Combretaceae Terminalia catappa L. 
amendoeira-da-
praia 

arbóreo  presente estudo NATIVA 

Commelinaceae Commelina erecta L. 
Erva-de-santa-
luzia 

escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Connaraceae Connarus nodosus Baker mata-cachorro escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Convolvulaceae Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 
campainha-
branca 

herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. salsa-brava herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Costaceae Costus arabicus L.  escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Cyperaceae Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Cyperaceae Cladium mariscus (L.) Pohl  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Cyperaceae Cyperus ligularis L.  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Cyperaceae Remirea maritima Aubl.  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Dilleniaceae Davilla rugosa Poir. cipó-pau escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Dilleniaceae Tetracera breyniana Schltdl.  escandente  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000) 

NATIVA 

Ebenaceae Diospyros inconstans Jacq. fruta-cor arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Erythroxylaceae Erythroxylum ovalifolium Peyr. arco-de-pipa arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Erythroxylaceae Erythroxylum passerinum Mart.  arbustivo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000), GASOG 2017 

NATIVA 

Erythroxylaceae Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil.  arbustivo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000), presente estudo 

NATIVA 

Euphorbiaceae 
Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

tapiá arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 
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Euphorbiaceae Euphorbia thymifolia L.  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Euphorbiaceae Euphorbia tirucalli L.  arbustivo  GASOG 2017, presente estudo EXÓTICA 

Euphorbiaceae Microstachys corniculata (Vahl) Griseb.  herbáceo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. mamona arbustivo  GASOG 2017 NATIVA 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong burra-leiteira arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Fabaceae Abrus precatorius L. olho-de-gato escandente  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Fabaceae Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.  arbóreo  GASOG 2017, presente estudo EXÓTICA 

Fabaceae Albizia lebbeck  arbóreo  GASOG 2017 EXÓTICA 

Fabaceae Andira fraxinifolia Benth. angelim arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Fabaceae Canavalia rosea (Sw.) DC. feijão-de-porco escandente  CASTELO (2013) NATIVA 

Fabaceae Centrosema brasilianum (L.) Benth. língua-de-mulata escandente  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Fabaceae Centrosema virginianum (L.) Benth. língua-de-mulata escandente  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Fabaceae Chamaecrista flexuosa (L.) Greene  herbáceo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Fabaceae 
Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.Irwin 
& Barneby 

 herbáceo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Fabaceae Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier  arbóreo  presente estudo NATIVA 

Fabaceae Clitoria ternatea L.  arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Fabaceae Crotalaria retusa L.  herbáceo  presente estudo NATIVA 

Fabaceae Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. rabo-de-galo arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Fabaceae Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.  arbóreo  GASOG 2017 EXÓTICA 

Fabaceae Desmodium incanum (Sw.) DC. carrapicho herbáceo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000) 

NATIVA 

Fabaceae Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-mirim arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Fabaceae Inga maritima Benth. ingá-da-restinga arbustivo VU CARUARA 2017 NATIVA 
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Fabaceae Inga subnuda Salzm. ex Benth. ingá arbustivo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000) 

NATIVA 

Fabaceae 
Inga subnuda subsp. luschnathiana 
(Benth.) T.D.Penn. 

ingá arbustivo  GASOG 2017 NATIVA 

Fabaceae Inga vera Willd. ingá arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Fabaceae Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit leucena arbóreo  GASOG 2017 EXÓTICA 

Fabaceae Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 
jacarandá-bico-
de-pato 

arbóreo  GASOG 2017, presente estudo NATIVA 

Fabaceae 
Machaerium lanceolatum (Vell.) 
J.F.Macbr. 

rabo-de-macaco arbustivo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Fabaceae Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze maricá arbóreo  GASOG 2017, presente estudo NATIVA 

Fabaceae Mimosa pigra L.  herbáceo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Fabaceae Mimosa pudica L. dormideira herbáceo  presente estudo NATIVA 

Fabaceae 
Senna pendula (Humb.& Bonpl.ex 
Willd.) H.S.Irwin & Barneby 

 arbustivo  presente estudo NATIVA 

Fabaceae Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Fabaceae Stylosanthes viscosa (L.) Sw.  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Fabaceae Vigna luteola (Jacq.) Benth.  escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Fabaceae Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev mocitaíba arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Lauraceae Persea americana Mill.  arbóreo  GASOG 2017 NATIVA 

Lythraceae Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl.  arbóreo  GASOG 2017 NATIVA 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC.  arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Malpighiaceae Heteropterys chrysophylla (Lam.) DC.  escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Malpighiaceae 
Niedenzuella acutifolia (Cav.) 
W.R.Anderson 

 escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Malpighiaceae Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss.  escandente  CARUARA 2017 NATIVA 
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Malvaceae 
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) 
A.Robyns 

 arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Malvaceae Sida cordifolia L. guaxuma herbáceo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Malvaceae Sida planicaulis Cav.  herbáceo  presente estudo NATIVA 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin canela-veado arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Melastomataceae 
Pleroma gaudichaudianum (DC.) A. 
Gray 

 herbáceo  presente estudo NATIVA 

Melastomataceae Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.  herbáceo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Melastomataceae Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack flor-roxa arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Meliaceae Trichilia lepidota Mart.  arbóreo  GASOG 2017 NATIVA 

Menispermaceae Abuta selloana Eichler cipó-bala escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Menispermaceae Odontocarya vitis (Vell.) J.M.A.Braga  escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Molluginaceae Mollugo verticillata L.  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Moraceae Ficus clusiifolia Schott  arbóreo  GASOG 2017 NATIVA 

Moraceae Ficus hirsuta Schott figueira arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Moraceae Ficus organensis (Miq.) Miq. fiqueira-branca arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Moraceae Ficus tomentella (Miq.) Miq. 
figueira-
vermelha 

arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. tatajuba arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Myrtaceae Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Myrtaceae Eugenia astringens Cambess. aperta-cú arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Myrtaceae Eugenia dichroma O.Berg pitanga-lagarto arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Myrtaceae Eugenia pluriflora DC. folha-miúda arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Myrtaceae Eugenia pruniformis Cambess. azeitona arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017 NATIVA 
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Myrtaceae Eugenia punicifolia (Kunth) DC. cambucazinho arbóreo  
ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000), CARUARA 2017, GASOG 
2017, presente estudo 

NATIVA 

Myrtaceae Eugenia rostrata O.Berg  arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Myrtaceae Eugenia selloi (O. Berg) B.D. Jacks. pitangatuba arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Myrtaceae Eugenia sulcata Spring ex Mart. pitanga-lagarto arbóreo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000) 

NATIVA 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. pitanga arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Myrtaceae Myrcia insularis Gardner  arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC.  arbóreo  presente estudo NATIVA 

Myrtaceae 
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) 
O.Berg 

pastora arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Myrtaceae Myrciaria tenella (DC.) O.Berg camboinha arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Myrtaceae 
Neomitranthes glomerata (D.Legrand) 
D.Legrand 

 arbóreo  presente estudo NATIVA 

Myrtaceae Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira cambucá arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Myrtaceae Psidium cattleyanum Sabine 

araça-pêra, 
araça-casca-
grossa 
1 

arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Myrtaceae Psidium guajava L. goiaba arbóreo  GASOG 2017 NATIVA 

Myrtaceae Psidium guineense Sw. araça-da-praia arbóreo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels  arbóreo  GASOF 2017, presente estudo NATIVA 

Nyctaginaceae 
Guapira pernambucensis (Casar.) 
Lundell 

maria-mole arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Ochnaceae Ouratea cuspidata (A.St.-Hil.) Engl.  arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Oleaceae Jasminum fluminense Vell.  escandente  presente estudo NATIVA 

Orchidaceae Epidendrum denticulatum Barb.Rodr.  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 
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Orchidaceae Habenaria leptoceras Hook.  herbáceo  presente estudo NATIVA 

Orchidaceae Vanilla chamissonis Klotzsch  epífitico  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000) 

NATIVA 

Passifloraceae Passiflora mucronata Lam.  escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Baill. sapateiro arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Plantaginaceae Bacopa monnieri (L.) Pennell  herbáceo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000) 

NATIVA 

Plumbaginaceae Plumbago scandens L. louco herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Poaceae Cenchrus tribuloides L.  herbáceo  CASTELO (2013) NATIVA 

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. capim-de-burro herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Poaceae Imperata brasiliensis Trin. sapê herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Poaceae Panicum aquaticum Poir. capim-do-brejo herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Poaceae 
Panicum racemosum (P. Beauv.) 
Spreng. 

 herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Poaceae Panicum repens L. 
grama-
portuguesa 

herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Poaceae Paspalum maritimum Trin. grama-macae herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Poaceae Sporobolus virginicus (L.) Kunth  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Poaceae 
Stenotaphrum secundatum (Walter) 
Kuntze 

 herbáceo  CASTELO (2013) NATIVA 

Poaceae 
Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) 
R.D.Webster 

braquiária herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Polygalaceae Polygala cyparissias A.St.-Hil. & Moq.  herbáceo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000) 

NATIVA 

Polygonaceae Coccoloba alnifolia Casar. pau-de-estalo arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Polygonaceae Polygonum acuminatum Kunth erva-de-bicho herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 
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Polypodiaceae 
Microgramma geminata (Schrad.) 
R.M.Tryon & A.F.Tryon 

 escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Polypodiaceae Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm.  arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Primulaceae Jacquinia armillaris Jacq. pimenta-da-praia arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 
capororoca-
folha-larga 

arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017 NATIVA 

Primulaceae Myrsine parvifolia A.DC. capororoca arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Primulaceae Myrsine rubra M.F.Freitas & Kin.-Gouv. 
capororoca-do-
brejo 

arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. capororoca arbóreo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000), presente estudo 

NATIVA 

Pteridaceae 
Acrostichum danaeifolium Langsd. & 
Fisch. 

 arbustivo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Rhamnaceae Condalia buxifolia Reissek quixaba arbustivo EN CARUARA 2017 NATIVA 

Rhamnaceae Scutia arenicola (Casar.) Reissek quixabinha arbustivo EN CARUARA 2017 NATIVA 

Rhamnaceae Ziziphus joazeiro Mart. juá arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Rhizophoraceae Rhizophora mangle L.  arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Rubiaceae Borreria verticillata (L.) G.Mey.  herbáceo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Rubiaceae Chiococca alba (L.) Hitchc.  arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Rubiaceae 
Emmeorhiza umbellata (Spreng.) 
K.Schum. 

 escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Rubiaceae Genipa americana L. genipapo arbóreo  GASOG 2017, presente estudo NATIVA 

Rubiaceae 
Hexasepalum apiculatum (Willd.) 
Delprete & J.H. Kirkbr. 

 herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Rubiaceae Melanopsidium nigrum Colla pau-ferro arbustivo VU CARUARA 2017 NATIVA 

Rubiaceae 
Mitracarpus frigidus (Willd. ex Roem. & 
Schult.) K.Schum. 

 herbáceo  CASTELO (2013) NATIVA 



Mott MacDonald | EIA - Estudo de Impacto Ambiental / RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
  
 

Revisão 00 

Fevereiro, 2020 
 

11 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM HÁBITO MMA 2014 FONTE DE DADOS ORIGEM 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq.  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Rubiaceae Tocoyena bullata (Vell.) Mart. genipabinho arbustivo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Rubiaceae 
Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) 
K.Schum. 

jenipapara arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Salviniaceae Salvinia biloba Raddi  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Santalaceae 
Phoradendron quadrangulare (Kunth) 
Griseb. 

erva-passarinho parasita  CARUARA 2017 NATIVA 

Sapindaceae 
Allophylus heterophyllus (Cambess.) 
Radlk. 

 arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Sapindaceae Allophylus puberulus (Cambess.) Radlk. fruta-de-café arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 

Sapindaceae Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo arbóreo  
ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000), GASOG 2017, presente 
estudo 

NATIVA 

Sapindaceae Paullinia racemosa Wawra cipó-sangue escandente  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Sapindaceae Paullinia weinmanniifolia Mart. cipó-sangue escandente  CARUARA 2017 NATIVA 

Sapindaceae Sapindus saponaria L. sabão-de-mico arbóreo  GASOG 2017 NATIVA 

Sapotaceae Chrysophyllum cainito  arbóreo  GASOG 2017 EXÓTICA 

Sapotaceae Manilkara subsericea (Mart.) Dubard maçaranduba arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017 NATIVA 

Sapotaceae 
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & 
Schult.) T.D.Penn. 

quixaba-de-
porco 

arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Smilacaceae Smilax rufescens Griseb. 
dente-de-
cachorro 

escandente  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Solanaceae Solanum paniculatum L.  arbustivo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000) 

NATIVA 

Thelypteridaceae Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Ito  herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 

Turneraceae Turnera subulata Sm. boa-noite herbáceo  CASTELO (2013), presente estudo NATIVA 

Typhaceae Typha domingensis Pers. taboa herbáceo  CARUARA 2017 NATIVA 
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Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul embaúba arbóreo  CARUARA 2017, GASOG 2017, 
presente estudo 

NATIVA 

Urticaceae Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini mata-pau arbóreo  CARUARA 2017 NATIVA 

Verbenaceae Citharexylum myrianthum Cham.  escandente  GASOG 2017, presente estudo NATIVA 

Verbenaceae Lantana camara L. camara arbustivo  CARUARA 2017, presente estudo NATIVA 

Verbenaceae Stachytarpheta restingensis Moldenke  herbáceo  presente estudo NATIVA 

Violaceae Pombalia calceolaria (L.) Paula-Souza poaia herbáceo  ASSUMPÇÃO & NASCIMENTO  
(2000) 

NATIVA 

Vitaceae 
Cissus verticillata (L.) Nicolson & 
C.E.Jarvis 

 escandente  presente estudo NATIVA 

Vochysiaceae Qualea cryptantha (Spreng.) Warm.  arbustivo  CARUARA 2017 NATIVA 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM AMEAÇA HÁBITO PA DA DR DOA DOR FA FR VC VI PSR VIA VIA%

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. cajú arbustivo 7,8,11 1 0.22 0 0.11 1.11 0.44 0.34 0.77 0.016 0.79 0.2

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi aroeira arbustivo 2,3,4,6,10 17 3.3 0.27 6.6 12.22 4.82 9.91 14.73 1.001 15.73 3.93

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. pau-pombo arbóreo 6,7,8,9,11,12 26 5.07 0.22 5.33 15.56 6.14 10.39 16.53 2.265 18.8 4.7

Apocynaceae Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. escandente 1.7

Araliaceae Hydrocotyle bonariensis Lam. herbáceo 7

Arecaceae Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze guriri arbustivo 9

Aristolochiaceae Aristolochia trilobata L. jarrinha-da-praia escandente 14

Asteraceae Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob. herbáceo 6.7

Boraginaceae Varronia curassavica Jacq. erva-baleeira arbustivo 6.7

Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. gravatá-moqueca herbáceo 8

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. gravatá-de-fita herbáceo 1,2,6,7,8,9,10,14

Bromeliaceae Neoregelia cruenta (R.Graham) L.B.Sm. gravatá de copa herbáceo 1

Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. cravo-do-mato epífitico 4.9

Bromeliaceae Tillandsia usneoides (L.) L. barba-de-velho epífitico 4.9

Cactaceae Cereus fernambucensis Lem. cardeiro herbáceo 1

Cactaceae Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) R.Bauer mandacaru-de-três-quinas escandente 10

Cactaceae Pereskia aculeata Mill. ora-pro-nobis escandente 4

Cactaceae Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley facheiro-da-praia herbáceo 8,9,10,11

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense Cambess. pau-pólvora arbustivo 8 1 0.22 0 0.11 1.11 0.44 0.34 0.77 0.013 0.79 0.2

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl feijão-de-boi arbustivo 6.7 3 0.66 0.02 0.42 3.33 1.32 1.08 2.4 0.052 2.45 0.61

Celastraceae Monteverdia obtusifolia (Mart.) Biral papagai•o arbustivo 1,2,3 61 12.11 1.71 42 20 7.89 54.11 62.01 20.249 82.26 20.56

Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco L. abajuru arbustivo 11.12 1 0.22 0 0.05 1.11 0.44 0.27 0.71 0.016 0.73 0.18

Clusiaceae Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi bacupari arbóreo 8.9 1 0.22 0 0.11 1.11 0.44 0.33 0.76 0.016 0.78 0.2

Combretaceae Terminalia catappa L. amendoeira-da-praia arbóreo 12 1 0.22 0 0.05 1.11 0.44 0.27 0.71 0.016 0.73 0.18

Erythroxylaceae Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil. arbustivo 7 2 0.44 0 0.12 2.22 0.88 0.56 1.43 0.023 1.46 0.36

Euphorbiaceae Euphorbia tirucalli L. * arbustivo 7

Euphorbiaceae Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. herbáceo 6

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong burra-leiteira arbóreo 2 1 0.22 0.06 1.53 1.11 0.44 1.75 2.19 0.013 2.2 0.55

Fabaceae Abrus precatorius L. olho-de-gato escandente 7.13

Fabaceae Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. * arbóreo 7.13 1 0.22 0 0.06 1.11 0.44 0.28 0.72 0.006 0.73 0.18

Anexo 7.7: Dados Brutos das fitofisionomias analisadas.
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Anexo 7.7: Dados Brutos das fitofisionomias analisadas.

Fabaceae Andira fraxinifolia Benth. angelim arbóreo 1.2 3 0.66 0.02 0.47 3.33 1.32 1.13 2.44 0.036 2.48 0.62

Fabaceae Centrosema brasilianum (L.) Benth. língua-de-mulata escandente 7

Fabaceae Centrosema virginianum (L.) Benth. língua-de-mulata escandente 8

Fabaceae Chamaecrista flexuosa (L.) Greene herbáceo 7

Fabaceae Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby herbáceo 8,10,11

Fabaceae Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier arbóreo 4

Fabaceae Crotalaria retusa L. herbáceo 13

Fabaceae Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-mirim arbóreo 8 2 0.44 0.01 0.13 2.22 0.88 0.57 1.45 0.023 1.47 0.37

Fabaceae Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld jacarandá-bico-de-pato arbóreo 6,7,14 47 9.25 0.39 9.53 17.78 7.02 18.78 25.79 8.924 34.72 8.68

Fabaceae Machaerium lanceolatum (Vell.) J.F.Macbr. rabo-de-macaco arbustivo 7.14 1 0.22 0 0.07 1.11 0.44 0.29 0.73 0.006 0.73 0.18

Fabaceae Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze maricá arbóreo 2,6,7

Fabaceae Mimosa pigra L. herbáceo 3

Fabaceae Mimosa pudica L. dormideira herbáceo 7

Fabaceae
Senna pendula (Humb.& Bonpl.ex Willd.) H.S.Irwin 

& Barneby
arbustivo 3

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. arbóreo 1,8,10,11,12 21 4.19 0.08 2.01 14.44 5.7 6.2 11.9 1.554 13.45 3.36

Malvaceae Sida cordifolia L. guaxuma herbáceo 4

Malvaceae Sida planicaulis Cav. herbáceo 6.7

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin canela-veado arbóreo 8 14 2.86 0.04 1.09 6.67 2.63 3.96 6.59 0.675 7.26 1.82

Melastomataceae Pleroma gaudichaudianum (DC.) A. Gray herbáceo

Melastomataceae Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. herbáceo 7.9

Myrtaceae Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco arbóreo 1.2 12 2.42 0.05 1.12 5.56 2.19 3.54 5.73 0.486 6.22 1.55

Myrtaceae Eugenia astringens Cambess. aperta-cú arbóreo 8,9,10,11,12 70 13.88 0.23 5.54 33.33 13.16 19.41 32.57 23.521 56.09 14.02

Myrtaceae Eugenia punicifolia (Kunth) DC. cambucazinho arbóreo 10 2 0.44 0.01 0.3 2.22 0.88 0.74 1.62 0.022 1.64 0.41

Myrtaceae Eugenia uniflora L. pitanga arbóreo 6

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. arbóreo 2 1 0.22 0.01 0.13 1.11 0.44 0.35 0.78 0.006 0.79 0.2

Myrtaceae Neomitranthes glomerata (D.Legrand) D.Legrand arbóreo 1,3,8 2 0.44 0.01 0.16 2.22 0.88 0.6 1.48 0.019 1.5 0.37

Myrtaceae Psidium cattleyanum Sabine
araça-pêra, araça-casca-

grossa
arbóreo 6.8

Myrtaceae Psidium guineense Sw. araça-da-praia arbóreo 1,2,8

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels arbóreo 7.8

Oleaceae Jasminum fluminense Vell. escandente 1.6
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Orchidaceae Habenaria leptoceras Hook. herbáceo 1

Peraceae Pera glabrata (Schott) Baill. sapateiro arbóreo 6,7,8,9,10,11,12 42 8.37 0.17 4.12 30 11.84 12.49 24.33 9.494 33.83 8.46

Polygonaceae Coccoloba alnifolia Casar. pau-de-estalo arbóreo 9.13 1 0.22 0 0.07 1.11 0.44 0.29 0.73 0.016 0.75 0.19

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-larga arbóreo 1.2

Primulaceae Myrsine parvifolia A.DC. capororoca arbóreo 2,8,9,10,11,12 88 17.4 0.36 8.76 37.78 14.91 26.16 41.07 23.716 64.78 16.2

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. capororoca arbóreo 1.2 12 2.42 0.06 1.56 5.56 2.19 3.98 6.18 0.608 6.79 1.7

Pteridaceae Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. arbustivo 13

Rubiaceae Borreria verticillata (L.) G.Mey. herbáceo 1

Rubiaceae Genipa americana L. genipapo arbóreo 6 9 1.76 0.05 1.24 5.56 2.19 3 5.2 0.371 5.57 1.39

Rubiaceae Tocoyena bullata (Vell.) Mart. genipabinho arbustivo 1,8,10 1 0.22 0 0.08 1.11 0.44 0.3 0.74 0.013 0.75 0.19

Sapindaceae Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo arbóreo 1 42 8.37 0.21 5.26 11.11 4.39 13.63 18.02 6.484 24.5 6.12

Sapindaceae Paullinia racemosa Wawra cipó-sangue escandente 1

Sapotaceae
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 

T.D.Penn.
quixaba-de-porco arbóreo 2,3,4,5,6 4 0.88 0.04 1.11 2.22 0.88 1.99 2.86 0.075 2.94 0.73

Smilacaceae Smilax rufescens Griseb. dente-de-cachorro escandente 1,7,8,9,10

Turneraceae Turnera subulata Sm. boa-noite herbáceo 6.7

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul embaúba arbóreo 8 4 0.88 0.01 0.31 1.11 0.44 1.19 1.63 0.206 1.84 0.46

Verbenaceae Citharexylum myrianthum Cham. escandente 6 1 0.22 0 0.05 1.11 0.44 0.27 0.71 0.006 0.72 0.18

Verbenaceae Lantana camara L. camara arbustivo 3,7,14

Verbenaceae Stachytarpheta restingensis Moldenke herbáceo 6.7

Vitaceae Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis escandente 2
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Indiv Campo
Ponto 

Amostral
Parcela Gênero Espécie CAP Altura

1 1 1 1 Cupania emarginata 19.5 6

2 1 1 1 Maytenus obtusifolia 99 9

3 1 1 1 Maytenus obtusifolia 21 5

4 1 1 1 Myrsine umbellata 19 4

5 1 1 1 Maytenus obtusifolia 52 6

6 1 1 1 Maytenus obtusifolia 15.5 5

7 1 1 1 Myrsine umbellata 19.5 6

8 1 1 1 Cupania emarginata 20 5

9 1 1 2 Myrsine umbellata 20 6

10 1 1 2 Myrsine umbellata 19 4

11 1 1 2 Myrsine umbellata 22 5

12 1 1 2 Cupania emarginata 16.5 5

13 1 1 2 Maytenus obtusifolia 29+59.5 8

14 1 1 2 Maytenus obtusifolia 25 6

15 1 1 3 Maytenus obtusifolia 32 7

16 1 1 3 Myrsine umbellata 26.5 6

17 1 1 3 Cupania emarginata 25 5

18 1 1 3 Byrsonima sericea 23 4.5

19 1 1 3 Cupania emarginata 15.5 5

20 1 1 3 Myrsine umbellata 48.5 6

21 1 1 4 Cupania emarginata 17.5 5

22 1 1 4 Cupania emarginata 16 6

23 1 1 4 Cupania emarginata 25 5

24 1 1 4 Cupania emarginata 15 4

25 1 1 4 Cupania emarginata 19 6

26 1 1 4 Cupania emarginata 18 5

27 1 1 4 Neomitranthes glomerata 15 3

28 1 1 4 Andira fraxinifolia 30.5 5

29 1 1 4 Cupania emarginata 36 8

30 1 1 5 Cupania emarginata 22 5

31 1 1 5 Cupania emarginata 21+15 5

32 1 1 5 Myrsine umbellata 18 4.5

33 1 1 5 Cupania emarginata 19 5

34 1 1 5 Maytenus obtusifolia 32+19+22.5 6

35 1 1 5 Myrsine umbellata 26 6

36 1 1 5 Myrsine umbellata 20.5 5

37 1 1 6 Maytenus obtusifolia 30.5+43+24 8

38 1 1 6 Maytenus obtusifolia 19 5

39 1 1 6 Myrsine umbellata 27 6

40 1 1 6 Cupania emarginata 22.5 5

41 1 1 6 Cupania emarginata 23 4

42 1 1 6 Cupania emarginata 28 6

43 1 1 6 Cupania emarginata 26.5+22 6

44 1 1 7 Cupania emarginata 23.5 6

45 1 1 7 Andira fraxinifolia 27.5 5

46 1 1 7 Cupania emarginata 18 5

Anexo 7.8: Dados brutos Inventário Florestal.
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47 1 1 7 Cupania emarginata 19 5

48 1 1 7 Cupania emarginata 28 5

49 1 1 7 Maytenus obtusifolia 33.5+30 8

50 1 1 7 Cupania emarginata 21 6

51 1 1 7 Cupania emarginata 32+40+36.6 7

52 1 1 7 Cupania emarginata 27+17+19 6

53 1 1 7 Cupania emarginata 26 6

54 1 1 7 Cupania emarginata 26 5

55 1 1 7 Cupania emarginata 18 5

56 1 1 8 Maytenus obtusifolia 32+52 8

57 1 1 8 Maytenus obtusifolia 29.5+30+28 7

58 1 1 8 Cupania emarginata 25.5+30.5 6

59 1 1 8 Cupania emarginata 29.5 5

60 1 1 9 Cupania emarginata 37 7

61 1 1 9 Cupania emarginata 21+27+26.5 5

62 1 1 9 Cupania emarginata 32+27 8

63 1 1 9 Cupania emarginata 23 6

64 1 1 10 Maytenus obtusifolia 88 7

65 1 1 10 Cupania emarginata 37.5 6

66 1 1 10 Cupania emarginata 48 morto

67 1 1 10 Maytenus obtusifolia 68 8

68 1 1 10 Maytenus obtusifolia 43.5 8

69 1 1 10 Cupania emarginata 25.5 7

70 1 2 1 Myrcia splendens 24 3

71 1 2 1 Andira fraxinifolia 21.5 6

72 1 2 1 Maytenus obtusifolia 89.5+31+28+16+33 7

73 1 2 1 Maytenus obtusifolia 36.5 6

74 1 2 2 Maytenus obtusifolia 79+31.5+38.5 6

75 1 2 2 Maytenus obtusifolia 60.5+34.5 5

76 1 2 2 Maytenus obtusifolia 87+39.5 6

77 1 2 2 Schinus terebinthifolia 24 5

78 1 2 2 Schinus terebinthifolia 92+42+43 6

79 1 2 2 Maytenus obtusifolia 81.5 4

80 1 2 2 Maytenus obtusifolia 46.5 5

81 1 2 3 Schinus terebinthifolia 79 5

82 1 2 3 Maytenus obtusifolia 44.5 6

83 1 2 3 Maytenus obtusifolia 32.5+43.5 5

84 1 2 3 Maytenus obtusifolia 31.5+49.5 4.5

85 1 2 4 Maytenus obtusifolia 50.5 6

86 1 2 4 Schinus terebinthifolia 52 4

87 1 2 4 Maytenus obtusifolia 87 6

88 1 2 4 Maytenus obtusifolia 26 ?

89 1 2 5 Maytenus obtusifolia 93+71.5 6

90 1 2 5 Schinus terebinthifolia 45.5+42.5 5

91 1 2 5 Maytenus obtusifolia 17.5 3

92 1 2 5 Maytenus obtusifolia 26.5+50.5 5
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93 1 2 5 Maytenus obtusifolia 76+35.5+54 6

94 1 2 5 Maytenus obtusifolia 44+24+20 6

95 1 2 5 Myrsine parvifolia 55.5 5

96 1 2 6 Maytenus obtusifolia 34.5 5

97 1 2 6 Maytenus obtusifolia 21.5 4

98 1 2 6 Maytenus obtusifolia 46 5

99 1 2 7 Sideroxylon obtusifolium 44.5+35 6

100 1 2 7 Sideroxylon obtusifolium 48.5+32+30 5

101 1 2 7 Sideroxylon obtusifolium 43+34.5 6

102 1 2 7 Maytenus obtusifolia 86+80 5

103 1 2 7 Maytenus obtusifolia 97.5 7

104 1 2 8 Maytenus obtusifolia 27+20 6

105 1 2 8 Maytenus obtusifolia 42.5 5

106 1 2 8 Maytenus obtusifolia 86 7

107 1 2 8 Maytenus obtusifolia 55 6

108 1 2 8 Maytenus obtusifolia 118.5 8

109 1 2 8 Maytenus obtusifolia 77.5 7

110 1 2 8 Maytenus obtusifolia 26+36+30+39+22.5 3

111 1 2 8 Maytenus obtusifolia 29+31.5+45 6

112 1 2 8 Sideroxylon obtusifolium 19.5+33+24 5

113 1 2 8 Schinus terebinthifolia 31+31 6

114 1 2 9 Maytenus obtusifolia 43 5

115 1 2 9 Maytenus obtusifolia 89 ?

116 1 2 9 Schinus terebinthifolia 22.5+54+43 6

117 1 2 9 Maytenus obtusifolia 18+16+29+29.5+17 6

118 1 2 9 Maytenus obtusifolia 123.5 7

119 1 2 9 Sapium glandulosum 84 6

120 1 2 9 Maytenus obtusifolia 45+40 6

121 1 2 10 Maytenus obtusifolia 86 7

122 1 2 10 Maytenus obtusifolia 91 7

123 1 2 10 Maytenus obtusifolia 99 7

124 1 2 10 Cynophalla flexuosa 26+22+30 5

125 1 6 1 Citharexylum myrianthum 15 4

126 1 6 1 Schinus terebinthifolia 26+26 6

127 1 6 1 Schinus terebinthifolia 35+30+44+57+22 5

128 1 6 1 Cynophalla flexuosa 34+30 4.5

129 1 6 2 Machaerium hirtum 54.5 5

130 1 6 2 Machaerium hirtum 29 4.5

131 1 6 2 Machaerium hirtum 24.5 4

132 1 6 2 Machaerium hirtum 49+40.5 5

133 1 6 3 Machaerium hirtum 53 5

134 1 6 3 Machaerium hirtum 36.5 5

135 1 6 3 Machaerium hirtum 19.5 2.5

136 1 6 4 Machaerium hirtum 21 3

137 1 6 4 Machaerium hirtum 21+18.5 5

138 1 6 4 Machaerium hirtum 31 4
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139 1 6 4 Machaerium hirtum 21 5

140 1 6 5 Machaerium hirtum 43 5

141 1 6 5 Machaerium hirtum 26 5

142 1 6 5 Machaerium hirtum 17 4.5

143 1 6 5 Machaerium hirtum 36 5

144 1 6 5 Machaerium hirtum 20 4

145 1 6 6 Machaerium hirtum 27.5 4

146 1 6 6 Machaerium hirtum 26 4

147 1 6 6 Schinus terebinthifolia 64.5+92 7

148 1 6 6 Genipa americana 27 4.5

149 1 6 7 Schinus terebinthifolia 39+29.5+26+28.5 5

150 1 6 7 Genipa americana 15 3.5

151 1 6 7 Schinus terebinthifolia 36.5+27+20 3

152 1 6 8 Genipa americana 28 3.5

153 1 6 8 Genipa americana 23 3.5

154 1 6 8 Machaerium hirtum 20 4.5

155 1 6 8 Machaerium hirtum 29 4.5

156 1 6 8 Machaerium hirtum 28 5

157 1 6 9 Machaerium hirtum 29 5

158 1 6 9 Machaerium hirtum 33 5

159 1 6 9 Machaerium hirtum 47 5

160 1 6 9 Tapirira guianensis 26 4.5

161 1 6 9 Genipa americana 38.5 4.5

162 1 6 10 Genipa americana 37.5 4.5

163 1 6 10 Genipa americana 15 3

164 1 6 10 Schinus terebinthifolia 22 3.5

165 1 6 10 Schinus terebinthifolia 36 6

166 1 6 10 Genipa americana 17 5

167 1 7 1 Machaerium hirtum 30+48 6

168 1 7 1 Machaerium hirtum 48+40 6

169 1 7 1 Machaerium hirtum 17 5

170 1 7 2 Machaerium hirtum 15 4

171 1 7 2 Machaerium hirtum 15 4

172 1 7 3 Cynophalla flexuosa 15 3.5

173 1 7 3 Machaerium hirtum 20 4

174 1 7 3 Machaerium hirtum 19 4

175 1 7 4 Machaerium hirtum 45 3.5

176 1 7 4 Machaerium hirtum 19+42 3

177 1 7 5 Machaerium hirtum 27 4

178 1 7 5 Tapirira guianensis 19 5

179 1 7 5 Machaerium lanceolatum 15+20 4.5

180 1 7 5 Machaerium hirtum 41+18 3.5

181 1 7 6 Machaerium hirtum 38 4

182 1 7 7 Machaerium hirtum 37 5

183 1 7 7 Erythroxylum subrotundum 17 2.5

184 1 7 7 Machaerium hirtum 24 3
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185 1 7 8 Machaerium hirtum 32 4

186 1 7 8 Machaerium hirtum 30 5

187 1 7 9 Machaerium hirtum 35 5

188 1 7 9 Erythroxylum subrotundum ? ?

189 1 7 9 Acacia auriculiformis 17 3.5

190 1 7 9 Machaerium hirtum 50 7.5

191 1 7 10 Schinus terebinthifolia 25+19+60 6

192 1 8 1 Calyptranthes brasiliensis 15+19+18 5

193 1 8 1 Calyptranthes brasiliensis 36.5+35 6

194 1 8 1 Calyptranthes brasiliensis 15+15+18 4.5

195 1 8 1 Miconia cinnamomifolia 20.5 5

196 1 8 1 Miconia cinnamomifolia 20 5

197 1 8 1 Calyptranthes brasiliensis 22.5 4.5

198 1 8 1 Calyptranthes brasiliensis 19.5 4

199 1 8 1 Tapirira guianensis 23 6

200 1 8 2 Miconia cinnamomifolia 15 4.5

201 1 8 2 Tapirira guianensis 55+21.5 6.5

202 1 8 2 Pera glabrata 24.5+26.5+21 5.5

203 1 8 2 Neomitranthes glomerata 22.5 6

204 1 8 2 Pera glabrata 22+18 5.5

205 1 8 2 Inga laurina 19 5

206 1 8 2 Eugenia astringens 15.5 6

207 1 8 2 Tapirira guianensis 18 4

208 1 8 2 Eugenia astringens 15 3.5

209 1 8 3 Byrsonima sericea 16 2.5

210 1 8 3 Myrsine parvifolia 22 4

211 1 8 3 Byrsonima sericea 20.5 2.5

212 1 8 3 Byrsonima sericea 18 2

213 1 8 3 Tapirira guianensis 18+17.5 6

214 1 8 3 Tapirira guianensis 16.5 5

215 1 8 4 Inga laurina 15.5 4

216 1 8 4 Tapirira guianensis 15 5

217 1 8 4 Eugenia astringens 15+15 4.5

218 1 8 4 Myrsine parvifolia 15 5

219 1 8 4 Pera glabrata 15+15+15+15 3.5

220 1 8 4 Pera glabrata 15+15+15+15 4

221 1 8 4 Myrsine parvifolia 18.5 4

222 1 8 4 Myrsine parvifolia 22+19 5

223 1 8 4 Tapirira guianensis 15 5

224 1 8 4 Calophyllum brasiliense 23 8

225 1 8 5 Miconia cinnamomifolia 25 5

226 1 8 5 Cecropia pachystachya 21.5 6

227 1 8 5 Cecropia pachystachya 18 6.5

228 1 8 5 Cecropia pachystachya 19 6

229 1 8 5 Miconia cinnamomifolia 16 5

230 1 8 5 Cecropia pachystachya 17 ?
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231 1 8 5 Calyptranthes brasiliensis 31 6

232 1 8 5 Miconia cinnamomifolia 19 5

233 1 8 5 Miconia cinnamomifolia 19 6

234 1 8 6 Miconia cinnamomifolia 15.5 6

235 1 8 6 Miconia cinnamomifolia 16 5

236 1 8 6 Miconia cinnamomifolia 21 4.5

237 1 8 6 Byrsonima sericea 15 5

238 1 8 6 Tapirira guianensis 19 5

239 1 8 7 Miconia cinnamomifolia 17 5

240 1 8 7 Tapirira guianensis 30.5 6

241 1 8 7 Tapirira guianensis 34.5 6

242 1 8 7 Calyptranthes brasiliensis 20+17.5+19 6

243 1 8 7 Calyptranthes brasiliensis 18+15 5

244 1 8 7 Pera glabrata 15.5 5

245 1 8 7 Calyptranthes brasiliensis 17.5 5.5

246 1 8 8 Pera glabrata 17.5 6.5

247 1 8 8 Miconia cinnamomifolia 24.5 ?

248 1 8 8 Miconia cinnamomifolia 23 6.5

249 1 8 8 Calyptranthes brasiliensis 15.5 5.5

250 1 8 8 Tapirira guianensis 28 6

251 1 8 8 Tapirira guianensis 19 6

252 1 8 8 Myrsine parvifolia 17.5 5.5

253 1 8 8 Pera glabrata 25.5 6

254 1 8 8 MORTA 20 5

255 1 8 9 Pera glabrata 19+26.5 5

256 1 8 9 Pera glabrata 15 4.5

257 1 8 9 Myrsine parvifolia 17.5 6

258 1 8 9 Myrsine parvifolia 16.5 4.5

259 1 8 9 Byrsonima sericea 20 5.5

260 1 8 9 Tapirira guianensis 21 5

261 1 8 9 Tapirira guianensis 15.5 5

262 1 8 9 Myrsine parvifolia 14 6

263 1 8 9 Myrsine parvifolia 21 6

264 1 8 9 Tapirira guianensis 40.5 8

265 1 8 10 Tapirira guianensis 20.5 6

266 1 8 10 Byrsonima sericea 18.5 4.5

267 1 8 10 Byrsonima sericea 15 2.5

268 1 8 10 Byrsonima sericea 15 2

269 1 8 10 Myrsine parvifolia 21 3

270 1 8 10 Tapirira guianensis 18.5+21.5 5

271 1 8 10 Humira? 18 2.5

272 1 8 10 Calyptranthes brasiliensis 15+15.5 4

273 1 8 10 Tocoyena bullata 19 6

274 1 14 1 Garcinia gardneriana 22 2

275 1 14 2 Pera glabrata 40 1.5

276 1 14 2 Pera glabrata 17+20 1.5
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Indiv Campo
Ponto 

Amostral
Parcela Gênero Espécie CAP Altura

Anexo 7.8: Dados brutos Inventário Florestal.

277 1 14 3 Myrsine parvifolia 20+15+15+15+15 2

278 1 14 4 Pera glabrata 18+15 1.5

279 1 14 4 Eugenia astringens 18 2

280 1 14 5 Myrsine parvifolia 15 2

281 1 14 5 Pera glabrata 45+30 2

282 1 14 5 Myrsine parvifolia 15+15+15 3

283 1 14 6 Tapirira guianensis 105 7

284 1 14 6 Tapirira guianensis 17 2.5

285 1 14 7 Coccoloba alnifolia 20+16 1.8

286 1 14 7 Eugenia astringens 18+15 2.5

287 1 14 7 Myrsine parvifolia 20+20 2

288 1 14 8 Pera glabrata 42 1.8

289 1 14 8 Eugenia astringens 20+20+20 1.5

290 1 14 8 Eugenia astringens 27 2

291 1 14 9 Eugenia astringens 22 1.5

292 1 14 9 Myrsine parvifolia 17 2

293 1 14 9 Myrsine parvifolia 15+20 2.5

294 1 14 10 Myrsine parvifolia 17 2.5

295 1 14 10 Myrsine parvifolia 18 2

296 1 14 10 Pera glabrata 17+18 1.5

297 1 14 10 Eugenia astringens 15+16+15+15 1.5

298 1 15 1 Myrsine parvifolia 15+15 3

299 1 15 1 Myrsine parvifolia 15 2.5

300 1 15 1 Eugenia astringens 15+15 1.5

301 1 15 1 Myrsine parvifolia 15+15+15 2

302 1 15 1 Myrsine parvifolia 30+20+20 5

303 1 15 2 Myrsine parvifolia 30 3.5

304 1 15 2 Myrsine parvifolia 30 2.5

305 1 15 2 Myrsine parvifolia 18 3

306 1 15 2 Myrsine parvifolia 32 2.5

307 1 15 2 Eugenia astringens 18+15 2.5

308 1 15 2 Eugenia astringens 17 2.5

309 1 15 2 Eugenia astringens 22 3

310 1 15 3 Eugenia astringens 22 2.5

311 1 15 3 Eugenia astringens 17 2

312 1 15 3 Myrsine parvifolia 18 3.5

313 1 15 3 Myrsine parvifolia 25 4

314 1 15 4 Myrsine parvifolia 16 3

315 1 15 4 Eugenia astringens 22 ?

316 1 15 4 Eugenia astringens 16 ?

317 1 15 4 Byrsonima sericea 17 ?

318 1 15 4 Byrsonima sericea 15 ?

319 1 15 4 Myrsine parvifolia 16 3

320 1 15 5 Byrsonima sericea 20 2.5

321 1 15 5 Pera glabrata 15+15 1.8

322 1 15 5 Eugenia astringens 15 2
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Indiv Campo
Ponto 

Amostral
Parcela Gênero Espécie CAP Altura

Anexo 7.8: Dados brutos Inventário Florestal.

323 1 15 5 Eugenia astringens 15 3

324 1 15 6 Eugenia astringens 18 2

325 1 15 6 Eugenia astringens 15 2

326 1 15 6 Eugenia astringens 18 2

327 1 15 6 Pera glabrata 22 1.5

328 1 15 6 Eugenia astringens 15+15 1.5

329 1 15 6 Eugenia astringens 16 1.5

330 1 15 6 Eugenia astringens 30 2

331 1 15 7 Eugenia astringens 18+18+18+18 1.5

332 1 15 7 Eugenia punicifolia 40+20 2

333 1 15 7 Eugenia astringens 16+15 2

334 1 15 7 Byrsonima sericea 40 2

335 1 15 7 Byrsonima sericea 15+15+15+15 2.5

336 1 15 8 Myrsine parvifolia 18+18+18 2.5

337 1 15 8 Pera glabrata 16 2.5

338 1 15 8 Myrsine parvifolia 15+20 3

339 1 15 8 Myrsine parvifolia 15+15+15+15 1

340 1 15 8 Byrsonima sericea 16+16+16 2

341 1 15 8 Pera glabrata 21+16 1.5

342 1 15 9 Myrsine parvifolia 15+15 1.8

343 1 15 9 Pera glabrata 18+15+15+22+20+19 2

344 1 15 9 Myrsine parvifolia 17 2.5

345 1 15 10 Pera glabrata 15+18 1

346 1 15 10 Pera glabrata 15 1

347 1 15 10 Myrsine parvifolia 20+20 1.8

348 1 16 1 Eugenia astringens 16 1.5

349 1 16 1 Eugenia astringens 16+17+19+20 2

350 1 16 1 Pera glabrata 20+25+18 1.5

351 1 16 1 Eugenia astringens 20 2

352 1 16 1 Myrsine parvifolia 16+20+25 3

353 1 16 1 Myrsine parvifolia 20 2.5

354 1 16 2 Byrsonima sericea 25 1.5

355 1 16 2 Eugenia astringens 25 2

356 1 16 2 Eugenia astringens 17 1.5

357 1 16 2 Anacardium occidentalis 23 2

358 1 16 3 Eugenia astringens 16 2

359 1 16 3 Pera glabrata 24+20+26+18 3

360 1 16 3 Tapirira guianensis 18 3

361 1 16 4 Myrsine parvifolia 22 2

362 1 16 4 Myrsine parvifolia 20 2.5

363 1 16 4 Myrsine parvifolia 20 1.5

364 1 16 4 Myrsine parvifolia 20+20+20+20 1.5

365 1 16 4 Byrsonima sericea 38 2

366 1 16 5 Myrsine parvifolia 20+18 2

367 1 16 5 Myrsine parvifolia 24+17+15 2.5

368 1 16 5 Pera glabrata 20+16+18+15 1.8
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Indiv Campo
Ponto 

Amostral
Parcela Gênero Espécie CAP Altura

Anexo 7.8: Dados brutos Inventário Florestal.

369 1 16 5 Pera glabrata 30 2

370 1 16 6 Myrsine parvifolia 28 4

371 1 16 6 Myrsine parvifolia 25 2.5

372 1 16 6 Myrsine parvifolia 26 2

373 1 16 6 Pera glabrata 23 1.5

374 1 16 6 Myrsine parvifolia 15+15+15 2

375 1 16 6 Myrsine parvifolia 17 4

376 1 16 6 Myrsine parvifolia 15 3.5

377 1 16 6 Myrsine parvifolia 17+25 2.5

378 1 16 7 Myrsine parvifolia 22+20 3.5

379 1 16 7 Eugenia astringens 20+25+18+16 2.5

380 1 16 7 Eugenia astringens 22+20 2.5

381 1 16 7 Chrysobalanus icaco 15+16 1.5

382 1 16 7 Eugenia astringens 34+15 2

383 1 16 7 Eugenia astringens 16 2.5

384 1 16 7 Myrsine parvifolia 27 2.5

385 1 16 7 Eugenia astringens 26 3

386 1 16 7 Eugenia astringens 18 3.5

387 1 16 7 Eugenia astringens 18 3

388 1 16 8 Eugenia astringens 16 2

389 1 16 8 Eugenia punicifolia 22 3

390 1 16 8 Eugenia astringens 20 2.5

391 1 16 8 MORTA 22 3

392 1 16 8 Pera glabrata 18 3

393 1 16 9 Myrsine parvifolia 16 2

394 1 16 9 Eugenia astringens 20 3

395 1 16 9 Myrsine parvifolia 15+23+18 2

396 1 16 9 Eugenia astringens 16 2

397 1 16 9 Myrsine parvifolia 19 3

398 1 16 9 Myrsine parvifolia ? ?

399 1 16 9 Eugenia astringens 15+15+15 2.5

400 1 16 9 Myrsine parvifolia 18+15+19+15+20+16 5

401 1 16 9 Myrsine parvifolia 50 5

402 1 16 9 Eugenia astringens 30+30+30 5

403 1 16 10 Eugenia astringens 20+20 3

404 1 16 10 Myrsine parvifolia 22 4

405 1 16 10 Myrsine parvifolia 22 4

406 1 16 10 Myrsine parvifolia 25 3.5

407 1 16 10 Myrsine parvifolia 30+23+23+23+23 7

408 1 16 10 Myrsine parvifolia 16+16 5

409 1 17 1 Eugenia astringens 17+15 2.5

410 1 17 1 Eugenia astringens 16+19+16+16+16 2.5

411 1 17 1 Tapirira guianensis 41 3

412 1 17 1 Myrsine parvifolia 40 3.5

413 1 17 1 Myrsine parvifolia 40 3.5

414 1 17 1 Pera glabrata 15 2.5
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Indiv Campo
Ponto 

Amostral
Parcela Gênero Espécie CAP Altura

Anexo 7.8: Dados brutos Inventário Florestal.

415 1 17 2 Eugenia astringens 18 2

416 1 17 2 Pera glabrata 17 0.8

417 1 17 2 Pera glabrata 17.5 0.7

418 1 17 2 Myrsine parvifolia 15 3

419 1 17 2 Eugenia astringens 23.5+20 3.5

420 1 17 2 Myrsine parvifolia 20+20+20 5

421 1 17 3 Eugenia astringens 30 4.5

422 1 17 3 Pera glabrata 15 1

423 1 17 3 Pera glabrata 15+15 0.8

424 1 17 3 Eugenia astringens 27 4.5

425 1 17 3 Myrsine parvifolia 15+15 5

426 1 17 4 Myrsine parvifolia 25 3

427 1 17 4 Myrsine parvifolia 20 2.5

428 1 17 4 Eugenia astringens 26 2

429 1 17 4 Myrsine parvifolia 15+22+20+26 4

430 1 17 4 Pera glabrata 27 3

431 1 17 4 Myrsine parvifolia 17+15+18+20+15 3

432 1 17 5 Pera glabrata 26+33 1.8

433 1 17 5 Pera glabrata 28 ?

434 1 17 5 Terminalia catappa 15 1.8

435 1 17 5 Byrsonima sericea 30 1.8

436 1 17 6 Myrsine parvifolia 19+27 ?

437 1 17 6 Eugenia astringens 28 4

438 1 17 6 Myrsine parvifolia 35 4.5

439 1 17 6 Myrsine parvifolia 28 4

440 1 17 7 Myrsine parvifolia 18 3

441 1 17 7 Eugenia astringens 15 2

442 1 17 8 Eugenia astringens 25+22 2

443 1 17 8 Pera glabrata 26 1.3

444 1 17 8 Eugenia astringens 24 2

445 1 17 8 Eugenia astringens 22 2

446 1 17 9 Eugenia astringens 22 1.8

447 1 17 9 Myrsine parvifolia 15+15 2.5

448 1 17 9 15 2.5

449 1 17 9 Myrsine parvifolia 30 2

450 1 17 10 Eugenia astringens 19 2

451 1 17 10 Eugenia astringens 23 2

452 1 17 10 Pera glabrata 16 1.8

453 1 17 10 Byrsonima sericea 15 1.8

454 1 17 10 Eugenia astringens 20 2.1

455 2 9 1 Pera glabrata 17 2.5

456 2 9 1 Byrsonima sericea 15+20+18 2

457 2 9 1 Myrsine parvifolia 20+15+15+12+10 2.5

458 2 9 2 Tapirira guianensis 15+20+22 3.5

459 2 9 2 Byrsonima sericea 37+30 3

460 2 9 2 Myrsine parvifolia 18+17+12+13+15 2
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Indiv Campo
Ponto 

Amostral
Parcela Gênero Espécie CAP Altura

Anexo 7.8: Dados brutos Inventário Florestal.

461 2 9 2 Pera glabrata 21+23+18 2.5

462 2 9 2 Pera glabrata 35+23+21 2

463 2 9 2 Pera glabrata 24+12+13+16 2.5

464 2 9 3 Eugenia astringens 17+15+12 2

465 2 9 3 Pera glabrata 16+15+12 2

466 2 9 4 Calyptranthes brasiliensis 18+18+18 2.5

467 2 9 4 Eugenia astringens 25 3.5

468 2 9 5 Pera glabrata 23 3

469 2 9 5 Eugenia astringens 22 3

470 2 9 6 Eugenia astringens 21 3

471 2 9 7 Myrsine parvifolia 15+10+18 2

472 2 9 7 Pera glabrata 19 2.5

473 2 9 8 Eugenia astringens 15+12+8+19+11+10 1.5

474 2 9 8 Myrsine parvifolia 18+10 1

475 2 9 9 Pera glabrata 15+15+16+12 1.5

476 2 9 9 Clusia hilariana 42 4

477 2 9 10 Myrsine parvifolia 17 3

478 2 9 10 Pera glabrata 21+22+20+18+17+12 2

479 2 9 10 Pera glabrata 12+10+15 2.5

480 2 10 1 Eugenia astringens 15+13+12+10 1.5

481 2 10 1 Myrsine parvifolia 15+16+13 2.3

482 2 10 1 Pera glabrata 23+25 4

483 2 10 2 Byrsonima sericea 16+17+15 2

484 2 10 2 Myrsine parvifolia 16+15 3.5

485 2 10 2 Myrsine parvifolia 16+16 4

486 2 10 2 Tapirira guianensis 15 3

487 2 10 3 Calyptranthes brasiliensis 15 3

488 2 10 3 Calyptranthes brasiliensis 16 3

489 2 10 4 Pera glabrata 34+19 2.5

490 2 10 5 Pera glabrata 34+20 3.5

491 2 10 5 Pera glabrata 34+21 4.5

492 2 10 5 Calyptranthes brasiliensis 27 3

493 2 10 5 Myrsine parvifolia 28 3.5

494 2 10 6 Myrsine parvifolia 15 3.5

495 2 10 6 Pera glabrata 20+15 2.5

496 2 10 6 Pera glabrata 23 3

497 2 10 7 Eugenia astringens 17 3.5

498 2 10 7 Smilax rufescences 16 3.5

499 2 10 7 Eugenia astringens 16+15+13 3

500 2 10 7 Myrsine gardneriana 17 2

501 2 10 8 Eugenia astringens 15+12+13 5

502 2 10 8 Eugenia astringens 30+16+14 2.5

503 2 10 9 Pera glabrata 16+15+12 2

504 2 10 9 Calyptranthes brasiliensis 16+10 2.5

505 2 10 9 Myrsine parvifolia 16+15+12 3

506 2 10 10 Myrsine parvifolia 16+15+12 2.5
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Indiv Campo
Ponto 

Amostral
Parcela Gênero Espécie CAP Altura

Anexo 7.8: Dados brutos Inventário Florestal.

507 2 10 10 Pera glabrata 28+12 3

508 2 10 10 Eugenia astringens 17+12 3.5

509 2 10 10 Pera glabrata 45+30 15

510 2 11 1 Eugenia astringens 15+10+9+11+12+18+18 2

511 2 11 2 Eugenia astringens 15+9+12+19 1.5

512 2 11 2 Eugenia astringens 16+10+9 2

513 2 11 4 Eugenia astringens 15+12+11+12 2

514 2 11 5 Eugenia astringens 17+18+10 1.5

515 2 11 6 Eugenia astringens 18+11 2.5

516 2 11 7 Myrsine parviflora 40 5

517 2 11 9 Byrsonima sericea 18+15 3

518 2 12 1 Eugenia astringens 16+10 1.5

519 2 12 1 Eugenia astringens 15+16+8 2.5

520 2 12 2 Myrsine parvifolia 18+10 3

521 2 12 2 Myrsine parvifolia 15 3

522 2 12 2 Pera glabrata 20+15 3

523 2 12 3 Myrsine parvifolia 18+15 2.5

524 2 12 4 Eugenia astringens 18+15+10 3

525 2 12 4 Eugenia astringens 20+15+30+16+12 3

526 2 12 4 Eugenia astringens 17+17+15 2

527 2 12 4 Eugenia astringens 30+20 3

528 2 12 5 Pera glabrata 30 2

529 2 12 6 Myrsine parvifolia 19+19 2

530 2 12 6 Eugenia astringens 18+16 3

531 2 12 7 Tapirira guianensis 26+13 3.5

532 2 12 7 Myrsine parvifolia 30+25 4.5

533 2 12 8 Pera glabrata 18+12+20 4.5

534 2 12 9 Eugenia astringens 20+18 3

535 2 12 10 Myrsine parvifolia 20 3

536 2 13 1 campomanesia 35+25+45+30+15 6

537 2 13 1 Pera glabrata 15+15+10+20 5

538 2 13 2 Eugenia astringens 18+20 3.5

539 2 13 3 Myrsine parvifolia 25+25+30 2.5

540 2 13 3 Pera glabrata 16 2

541 2 13 4 Cupania emarginata 18 3.5

542 2 13 4 Myrsine parvifolia 16+18+13+30 3

543 2 13 4 Pera glabrata 16+15+18+17+12 2

544 2 13 5 Eugenia astringens 16 1.5

545 2 13 6 Pera glabrata 20+18+15+16 3.5

546 2 13 6 Pera glabrata 24+18+15 2.5

547 2 13 7 Psidium guineense 38 3.5

548 2 13 7 Tapirira guianensis 40+46 5

549 2 13 9 Myrsine parvifolia 16+17 2.5

550 2 13 9 Pera glabrata 18+16+19+15+16+17 3

551 2 13 10 Tapirira guianensis 20+15+16+15+15 3.5
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PONTO 

AMOSTRAL
PARCELAS Nº INDIV. FAMÍLIA ESPÉCIE

1 1 2 Cactaceae Cereus fernambucencis Lem.

1 2 3 Cactaceae Cereus fernambucencis Lem.

1 2 4 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

1 3 x x x

1 4 2 Cactaceae Pilocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley

1 5 x x x

2 1 4 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

2 1 3 Cactaceae Pilocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley

2 2 x x x

2 3 x x x

2 4 2 Cactaceae Pilocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley

2 4 1 Cactaceae Cereus fernambucencis Lem.

2 5 x x x

3 1 3 Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

3 2 4 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

3 2 1 Cactaceae Cereus fernambucencis Lem.

3 3 3 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

3 4 x x x

3 5 2 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

4 1 2 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

4 2 4 Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

4 3 4 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

4 4 x x x

4 5 2 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

5 1 5 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

5 2 2 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

5 3 x x x

5 4 x x x

5 4 1 Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

5 5 x x x

6 1 2 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

6 2 x x x

6 3 x x x

6 4 x x x

6 5 2 Cactaceae Pilocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley

7 1 2 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

7 2 5 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

7 3 3 Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

7 4 2 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

7 4 1 Cactaceae Cereus fernambucencis Lem.

7 5 x x x

8 1 2 Cactaceae Cereus fernambucencis Lem.

8 1 3 Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

8 2 x x x

8 3 3 Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

8 4 x x x

8 5 2 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

8 5 4 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

9 1 1 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

9 2 2 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.

9 2 1 Cactaceae Cereus fernambucencis Lem.

Anexo 7.9: Formações com vegetação nativa - estrato herbáceo.
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PONTO 

AMOSTRAL
PARCELAS Nº INDIV. FAMÍLIA ESPÉCIE

Anexo 7.9: Formações com vegetação nativa - estrato herbáceo.

9 3 2 Arecaceae Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze

9 4 x x x

9 5 x x x
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P1 P2 P3 P4 P6 P7 P8 P11 P12

1 CHARACIFORMES Anostomidae Megaleporinus conirostris Piau branco D; C 1 X X X X Araújo & Rocha (2012)

1 CHARACIFORMES Characidae Astyanax lacustris Lambari D; C 12 X X X X X X MNRJ

1 CHARACIFORMES Characidae Hyphessobrycon bifasciatus Lambari D 172 X X X X X X X X X X X Bizerril & Primo (2001)

1 CHARACIFORMES Characidae Hyphessobrycon eques
Tetra Mato-

Grosso
D; I 39 X X X X Teixeira et al (2005)

1 CHARACIFORMES Characidae Hyphessobrycon luetkenii Lambari D 5 X X X Bizerril & Primo (2001)

1 CHARACIFORMES Characidae Hyphessobrycon reticulatus Lambari D 11 X X X X X Bizerril & Primo (2001)

1 CHARACIFORMES Characidae Oligosarcus hepsetus D 5 X X X X X Brito & Buckup (2019)

1 CHARACIFORMES Curimatidae Cyphocharax gilbert Sairu D; C 1 X X X X Araújo & Rocha (2012)

1 CHARACIFORMES Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus Marombá D; C 3 X X X X MNRJ

1 CHARACIFORMES Erythrinidae Hoplias malabaricus Traíra D; C 12 X X X X X X MNRJ

1 CHARACIFORMES Serrasalmidae Metynnis maculatus Pacú-CD D; I 1 X X X X Bizerril & Primo (2001)

1 SILURIFORMES Auchenipteridae Trachelyopterus striatulus D; C 3 X X X X X Bizerril & Primo (2001)

1 SILURIFORMES Callichthydae Callichthys callichths Tamboatá D 1 X X X X Bizerril & Primo (2001)

1 SILURIFORMES Callichthydae Hoplosternun littorale Tamoatá D; C 24 X X X X X X X X Bizerril & Primo (2001)

1 SILURIFORMES Clariidae Clarias gariepinus Bagre-africano D; I 1 X X X Teixeira et al (2005)

1 CYPRINODONTIFORMES Poeciliidae Phalloceros harpagos Barrigudinho D 154 X X X X X X X X X X X MNRJ

1 CYPRINODONTIFORMES Poeciliidae Poecilia vivipara Barrigudinho D 276 X X X X X X X X X X X MNRJ

1 SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus Muçum D 1 X X X X Bizerril & Primo (2001)

1 CICHLIFORMES Cichlidae Australoheros sp. 5 X X X

1 CICHLIFORMES Cichlidae Cichlasoma sp. 1 X X

1 CICHLIFORMES Cichlidae Crenicichla cf lacustris Jacundá D 1 X X X X Bizerril & Primo (2001)

1 CICHLIFORMES Cichlidae Crenicichla sp2 1 X X

1 CICHLIFORMES Cichlidae Geophagus brasiliensis Acará D; C 15 X X X X X X X MNRJ

1 CICHLIFORMES Cichlidae Oreochromis niloticus Tilápia D; I; C 5 X X X X MNRJ

2 CHARACIFORMES Characidae Astyanax lacustris Lambari D; C 5 X X  X X X X X MNRJ

2 CHARACIFORMES Characidae Hyphessobrycon bifasciatus Lambari D 90 X X X X X X X X X Bizerril & Primo (2001)

2 CHARACIFORMES Characidae Hyphessobrycon eques
Tetra Mato-

Grosso
D; I 4 X X X Teixeira et al (2005)

2 CHARACIFORMES Characidae Hyphessobrycon reticulatus Lambari D 17 X X X Bizerril & Primo (2001)

2 CHARACIFORMES Characidae Oligosarcus hepsetus D 1 X X X X Brito & Buckup (2019)

2 CHARACIFORMES Curimatidae Cyphocharax gilbert Sairu D; C 4 X X X X Araújo & Rocha (2012)
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no 

Paraíba do 

Sul 

Presente na 

Lagoa Feita 
AMBIENTECAMPANHA ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE

Nome 

Popular

1/2



P1 P2 P3 P4 P6 P7 P8 P11 P12

FonteAmeaça ABUNDÂNCIA

PONTOS AMOSTRAIS
USO 

COMERCIAL

Presentes 

no 

Paraíba do 

Sul 

Presente na 

Lagoa Feita 
AMBIENTECAMPANHA ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE

Nome 

Popular

2 CHARACIFORMES Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus Marombá D; C 2 X X X X MNRJ

2 CHARACIFORMES Erythrinidae Hoplias malabaricus Traíra D; C 11 X  X X X X X X MNRJ

2 SILURIFORMES Auchenipteridae Trachelyopterus striatulus D; C 2 X X X X X X Bizerril & Primo (2001)

2 SILURIFORMES Callichthydae Hoplosternun littorale Tamoatá D; C 12 X X X X X X Bizerril & Primo (2001)

2 SILURIFORMES Heptapteridae Rhamdia quelen Jundiá D; C 1 X X X X MNRJ

2 CYPRINODONTIFORMES Poeciliidae Phalloceros harpagos Barrigudinho D 44 X X X X X X X X X MNRJ

2 CYPRINODONTIFORMES Poeciliidae Poecilia vivipara Barrigudinho D 104 X X X X X X X X X MNRJ

2 CICHLIFORMES Cichlidae Australoheros sp. 17 X  X X  X X

2 CICHLIFORMES Cichlidae Cichlasoma sp. 1  X X

2 CICHLIFORMES Cichlidae Geophagus brasiliensis Acará D; C 1 X X X X MNRJ

2/2
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Anexo 7.11: Modelo de questionário de entrevista 

semiestruturada na AEL 
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ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

Data: Comunidade: Município: 

Nome: 

Tel: Email: 

Endereço: 

Organização(ões) a qual se encontra vinculado: 

Profissão/ocupação: 

 
SOBRE A COMUNIDADE 

 
1. Tempo que reside na comunidade: 
 

menos de 05 anos ☐       05 a 15 anos ☐       15 a 30 anos ☐       mais de 30 anos ☐ 

 

2. Em sua opinião, qual a principal atividade econômica da comunidade? Por quê? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Tem ideia de quantos pescadores, aproximadamente, existem na comunidade? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

4. Exerce atividade de pesca ou ligada à pesca?  Sim ☐    Não ☐ 

Profissional? Sim ☐    Não ☐ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

6. A pesca é sua principal renda?  Sim ☐  Não ☐    

 

1 salário mínimo ☐     2 salários mínimos ☐     mais de 2 salários mínimos ☐   Outro__________________ 
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7. Exerce outra atividade econômica complementar a atividade pesqueira? Qual? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

8. Com que frequência exerce a atividade de pesca?1 
 

Diária ☐     Semanal ☐     Quinzenal ☐     Outra ☐____________________________ 

 

9. Quais às artes de pesca utilizadas e os principais recursos pesqueiros capturados2: 
 

Arte de 
Pesca 

Espécie alvo 
Tipo de 

embarcação, 
material 

Forma de 
armazenamento 

Período de maior 
concentração 

     

     

     

     

     

+ baixo / ++ razoável / +++ alto  

 

10. Quanto às áreas de pesca utilizadas: 
 

Nome do Pesqueiro Localização aproximada Espécie alvo 
Tipo de Embarcação 

Petrecho 

    

    

    

    

    

 

  

                                                           
1 Complementada com ferramenta: rotina diária. 
2 Complementar com a ferramenta: calendário sazonal. 
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11. Existem empreendimentos e/ou atividades que dificultam a atividade de pesca? Caso sim, quais? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
12. Nos indicaria alguma pessoa de sua comunidade com conhecimento sobre a pesca local e regional 

para também conversarmos com ela? Quem, contato e por quê? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
13. A implantação do Porto do Açu alterou a atividades de pesca no município? Caso sim, como? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
14. Identifique alguns empreendimentos presentes no município. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
15. Houve diminuição no pescado? Caso sim, por quê? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
16. Verificar e descrever a percepção do entrevistado sobre a influência dos empreendimentos 

existentes na região, principalmente aqueles referentes à GNA, em seu cotidiano. Citar os nomes 

dos empreendimentos. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

Município:  Data:  

 

Endereço:  

 

 

Distrito / Bairro:  

 

Coordenadas GPS:  Número do Questionário:  

 

 

O oleoduto atravessa a propriedade?    Sim  Não 

 

NOME DA PROPRIEDADE: ____________________________________________________________ 

 

NOME DO PROPRIETÁRIO: ____________________________________________________________ 

 

NOME DO ENTREVISTADO:____________________________________________________________ 

(relação com o proprietário) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO - LEVANTAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

2 - Ocupação Principal: 

 

___ Aposentado    ___ Assalariado registrado ___ Assalariado sem registro 

___ Autônomo ___ Desempregado   ___ Dona de Casa 

___ Empresário        ___ Estudante ___ Freelancer/Diarista 

___ Funcionário público ___ Profissional Liberal ___ Produtor rural 

 

3 - Inscrição como Produtor Rural: 4 - Assentado de Reforma Agrária: 

 Sim  Não  Sim  Não 

Caso SIM, número: Nome: 
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5 - Registro Geral da Atividade Pesqueira 6 - Reside na propriedade: 

 Sim  Não  Sim  Não 

Caso SIM Número:  

 

7 - Identidade: Você se reconhece como pertencente a um desses grupos sociais: 

 

___ Extrativista ___ Quilombola ___ Ribeirinho ___ Agricultor 

___ Pescador artesanal ___ Indígena Outros:__________________________________ 

 

Se indígena, qual etnia ou povo ao qual pertence:  

 

 

 

Se quilombola, qual comunidade/origem pertence: 

 

Se pescador artesanal, em qual rio/lagoa pesca: 

 

 

É associado da colônia/associação de pescadores?  

 Sim  Não Caso SIM, qual:___________________________ 

 

TIPOLOGIA DO IMÓVEL 

 

8 - Tipo: 

 

a) Dimensão 

___ Fazenda Particular + de 40 alqueires ___ Sítio Particular  entre 5 e 40 alqueires 

___ Chácara – até 5 alqueires ___ Jazida 

___ Estabelecimento Comercial Outros:___________________________________ 

 

Obs.: 
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b) Função 

___ Principal moradia ___ Agricultura familiar 

___ Lazer Outros: _______________________________ 

 

Obs.: 

 

 

 

9 - Propriedade 

___ Próprio quitado ___ Alugado ___ Assentado 

___ Próprio em quitação ___ Arrendada Outros: __________________ 

 

Obs.: 

 

 

 

10 - Material de construção das paredes da residência principal 

___ Alvenaria ___ Madeira 

___ Taipa Outros: _______________________________ 

 

Obs.: 

 

 

 

 

11 - Cobertura:   

___ Telha de barro ___ Telha de amianto ___ Laje 

___ Zinco Outros: ____________________________________________ 

 

Obs.: 
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12 - Nº de famílias residentes na propriedade: 

 

 

 

13 - Nº de casas na propriedade: 

 

 

 

14 - Cercas, tipo de mourão: 

___ Madeira roliça ___ Madeira lascada 

___ Concreto Outros: _______________________________ 

 

15 - Cercas, material: 

___ Arame farpado ___ Arame liso 

Outros: _______________________________ 

 

16 - Há cemitérios na propriedade e/ou na localidade? 

 Sim  Não 

 

 

 

 

 

SANEAMENTO BÁSICO 

19 - Abastecimento Água: 

___ Rede Geral ___ Poço 

___ Nascente Outros:_______________________________ 

___ Rio  Nome do Rio: __________________________ 

 

20 - Esgotamento sanitário: 

___ Rede geral ___ Fossa séptica ___ Fossa rudimentar 

___ Vala ___ Rio / Lago Outro escoadouro: _________ 
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21 - Destino do lixo: 

___ Coletado no domicílio      ___ Coletado fora do domicílio         

___ Queimado   ___ Enterrado 

___ Disposto em terreno baldio ou logradouro        ___ Disposto no rio          

Outros:_____________________________________________________________________________ 

 

USOS DA ÁGUA NO RIO MAIS PRÓXIMO 

 

22 - Qual o nome do rio/córrego mais próximo? Onde está localizado? 

 

 

 

23 - Utiliza água do rio/córrego para: 

___ Consumo doméstico     ___ Irrigação ___ Despejo de efluentes                 

___ Dessedentação de animais ___ Lazer ___ Pesca  

___ Piscicultura      ___ Geração de energia       ___ Esportes 

Outros:_____________________________________________________________________________ 

 

ENERGIA 

24 - Possui energia elétrica? 

 Sim  Não Caso SIM: 

___ Rede Geral ___ Gerador / Motor 

___ Placa solar Outros:___________________________________ 

 

25 - Nome da empresa de fornecimento de energia: 

 

 

 

TELEFONIA 

26 - Possui telefone fixo:  

 Sim  Não Número:__________________ Operadora:____________ 
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27 - Possui telefone celular:  

 Sim  Não Número:__________________ Operadora:____________ 

 

28 - Antena rural de telefonia: 

 Sim  Não Número:__________________ Operadora:____________ 

 

 

SAÚDE 

29 - Na residência há a visita de agente de saúde: 

 Sim  Não 

___ Quinzenal ___ Mensal ___ Semestral ___ Anual 

Outros:_______________________________________________________________________ 

 

30 - Há visita da Vigilância Sanitária 

 Sim  Não 

___ Quinzenal ___ Mensal ___ Semestral ___ Anual 

Outros:_______________________________________________________________________ 

 

31 - Principais problemas de saúde pública ocorridos na família e/ou localidade: 

___ Dengue ___ Febre Amarela   ___ Doenças Respiratórias   

___ Zica ___ Chicungunha ___ Doença Cardíaca 

___ Leishmaniose ___ Malária ___ Hipertensão 

___ Doenças de Chagas   ___ Diabetes ___ Hanseníase 

___ Leptospirose   ___ Esquistossomose ___ Hepatite (A,B e/ou C) 

___ Cólera ___ Diarreia Infecciosa    

___ Tuberculose ___ IST / AIDS  

Outros:_______________________________________________________________________ 

 

32 - Qual o principal posto/hospital/UPA que você e sua família acessam? 
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EDUCAÇÃO 

 

35 - Já participou de algum curso técnico ou profissionalizante promovido pelo: 

___ SENAC ___ SENAI ___ SESC 

___ SESI Outros: __________________ Qual curso: ____________ 

 

36 - Possui conhecimento sobre alguma ação de educação ambiental na localidade: 

 Sim  Não Caso SIM, onde:____________________ 

 

37 - Qual a escola de ensino fundamental mais próxima? 

 

 

 

38 - Qual escola de referência para o ensino médio? 

 

 

 

39 - A prefeitura oferece transporte escolar? 

 Sim  Não Caso SIM, qual a frequência:______________ 

 

CULTURA, LAZER E TURISMO 

 

40 - Na comunidade ocorre algum evento religioso, esportivo artístico ou cultural? 

 Sim  Não Caso SIM: 

___ Religioso ___ Esportivo 

___ Festivais culturais ___ Festas comunitárias 

 

Obs.: 
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41 - Existe alguma associação ou clube esportivo? 

 Sim  Não 

 

Obs.: 

 

 

 

 

 

 

42 - Principais atividades de lazer, esporte e recreação (tipo e localização): 

___ Balneários ___ Jogos ___ Bailes / Festas 

___ Pesca Outros: __________________________________________ 

 

Obs.: 

 

 

 

 

 

 

43 - Existe algum ponto de atração turística nas proximidades, ou sítio arqueológico e ou 
histórico? 
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ESTRUTURA VIÁRIA, TRANSPORTE E HIERARQUIA URBANA 

 

44 - Meio de transporte mais utilizado para o centro: 

___ A pé ___ Ônibus ___ Veículo próprio 

___Moto-táxi ___ Bicicleta Outros:________________ 

 

45 - Principais vias de acesso à propriedade e condições das vias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 - Qual o centro comercial e de serviços de referência para a população da localidade 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

47 - Qual o posto de polícia ou delegacia mais próximo? 

 

Local:_________________________________ Distância:_________________________ 

Tempo de deslocamento:________________________________________________________ 

 

48 - Opinião sobre a segurança na localidade: 

___ Ótima ___ Regular ___ Ruim 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 

49 - Na localidade há a atuação de alguma empresa, movimento social, associação de moradores 
ou produtores, cooperativa, sindicato e/ou entidade não governamental? 

 Sim  Não 

 

Caso SIM, quais: 

 

 

 

 

 

 

50 - Faz parte de algum grupo como associação, sindicato, cooperativa ou outro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - A propriedade ou algum morador matem relação com algum programa social? 

___ Bolsa família ___ Minha casa minha vida ___ PRONAF ___ Luz para todos 

  Outros:___________________________ 

 

52 - Qual o Principal problema ambiental na região? 
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COMUNICAÇÃO 

53 - Costuma ler jornal / revista: 

 Sim  Não Caso SIM, qual:_________________________ 

 

54 - Escuta rádio: 

 Sim  Não Caso SIM, qual:_________________________ 

 

55 - Assiste TV: 

 Sim  Não Caso SIM, qual:_________________________ 

 

56 - Dispõe de internet: 

 Sim  Não Caso SIM, qual:_________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES ECONÔMICAS E CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE - 
LEVANTAMENTO DE DADOS PRODUTIVOS E MOBILIÁRIOS 

 

57 - Relacionar benfeitorias da propriedade e proximidade com a AI: 

 

 

 

 

 

 

 

58 - Atividade Econômica no Imóvel 

___ Agricultura ___ Extrativismo ___ Pecuária ___ Agroindustrial 

___ Pesca amadora ___ Pesca comercial ___ Pesca esportiva ___ Comércio 

___ Lazer ___ Turismo Outros:_______________________________ 

 

59 - Mão de obra na propriedade: 

 Sim  Não Caso SIM, qual tipo: 

___ Temporária ___ Permanente 
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60 - Qual o local de residência da mão de obra: 

___ Na propriedade ___ Fora, vizinhança ___ Fora, de outras áreas 

 

61 - Principais relações comerciais: (como escoa?): 

___ Cooperativa ___ Associação ___ Atravessador 

___ Indústria ___ Direto ao consumidor Outros:________________ 

 

Obs.: 

 

 

 

 

62 - Integra programa de assistência técnica: 

 Sim  Não Caso SIM, qual:_________________________ 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Aves/Bovinos/Equinos/Suínos 

63 - Listar quantitativo da produção animal e derivados: 

 

 

 

 

 

64 - Qual o destino dos produtos? 

___ Consumo próprio ___ Comércio local (município de origem) 

___ Comércio regional (municípios próximos) ___ Comércio nacional / mundial (exportação) 

 

Obs.: 
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65 - Quantitativo de produção vegetal: 

 

 

 

 

66 - Qual o destino dos produtos? 

___ Consumo próprio ___ Comércio local (município de origem) 

___ Comércio regional (municípios próximos) ___ Comércio nacional / mundial (exportação) 

 

Obs.: 

 

 

 

 

67 - Acessos utilizados para escoamento da produção: 

___ Estradas / Rodovias ___ Ferrovias 

___ Portos ___ Aerovias 

 

 

68 - Faz uso de defensivo agrícola no último ano? 

 Sim  Não Caso SIM, qual:__________________________ 

 

69 - Faz uso de irrigação? 

 Sim  Não Caso SIM, qual: 

___ Irrigação por micro aspersão ___ Irrigação por gotejamento Outros:________________ 

 

70 - Principais dificuldades: 

___ Falta de assistência técnica  ___ Falta de financiamento   

___ Dificuldade na comercialização ___ Baixa fertilidade do solo   

___ Falta de mão de obra   ___ Falta armazenamento 

___ Baixo preços dos produtos   ___ Elevado preço dos insumos 

___ Falta infraestrutura ___ Falta de estradas para escoamento de produção 

Outros:_______________________________________________________________________ 
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Condições Ambientais da Propriedade 

71 - A propriedade possui: 

___ Nascentes  ___ Rios  ___ Córregos  ___ APP’s  

___ Reserva legal  ___ Áreas degradas  ___ Não possui   Outros:____________ 

 

72 - Qual é a situação de preservação de cada: 

(1) Preservada (2) Em processo de degradação (3) Degradada 

  

Nascentes     (1)     (2)     (3) Córregos     (1)     (2)     (3) 

Rios               (1)     (2)     (3) APP’s          (1)     (2)     (3) 

 

DÚVIDAS E COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADOR 
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Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

Açu Sistema Integrado de Óleo - ASIO 

 

 

 
       

   
Questionário Prefeitura 

Pág. 1/7 

 

Município: UF: Questionário nº: 

 

Data: Fotos nº: 

INFORMAÇÕES DA PREFEITURA 

 

Endereço:  

 

Número: Complemento: Bairro: CEP: 

 

A prefeitura possui página na Internet: 

 Sim  Não 

 

http:// 

 

Atual prefeito (a): 

 

Esta Prefeitura possui um Departamento, Assessoria, Setor ou órgão similar para tratar da questão 

ambiental:  Sim  Não        Qual: 

 

 

 

 

 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

 

Nome do responsável pela informação: 

 

 

Cargo que ocupa na prefeitura: 

 

Telefone: E-mail: 
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LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (solicitar cópia) 

 

Lei Orgânica Municipal 

 Sim  Não Nº e Ano da Lei: 

 

Lei de parcelamento do solo (lei originária) - Estabelece as normas para implantação de novos 
loteamentos 

 Sim  Não Nº e Ano da Lei: 

 

Lei de zoneamento ou equivalente (lei originária) - Estabelece as regras para o uso e ocupação do solo 
em zonas determinadas do município. 

 Sim  Não Nº e Ano da Lei: 

 

Plano diretor - Instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana que define as 
regras para organizar as atividades em diferentes áreas do município 

 Sim  Não Nº e Ano da Lei: 

 

 

O município está revendo ou elaborando o Plano Diretor 

 Sim  Não 

Caso sim, qual(is) dos seguintes instrumentos de participação foi/ foram utilizado(s) no processo de 
revisão ou elaboração do Plano Diretor: 

 

___ Conselho de Política Urbana ou da Cidade 

___ Discussão em segmentos sociais específicos 

___ Discussão por bairros, distritos, setores ou outra divisão territorial do município 

___ Discussão ou debate temático 

___ Atividades de capacitação sobre o Estatuto da Cidade e Plano Diretor Participativo 

___ Conferência ou congresso da cidade 

___ Coordenação compartilhada com efetiva participação do poder público e da sociedade 

___ Outros 

 

O município possui legislação sobre zona e/ou área de interesse especial: A legislação sobre área e/ou 
zona de interesse especial é criada em função da preservação ambiental, cultural, paisagística ou do 
estabelecimento de um tipo específico de uso do solo. 

 Sim  Não 
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Caso sim, sobre que tipo de área de interesse: (admite múltiplas respostas) 

___ Interesse social ___ Paisagístico ___Histórico  ___ Arqueológico 

___ Arquitetônico ___ Cultural Outros:_______________________________ 

 

INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

Território 

Qual a divisão administrativa do município (distritos): 

 

 

 

 

 

Atividades Econômicas, Trabalho e Renda 

Quais são as principais atividades geradoras de emprego no município? 

___ Setor agropecuário ___ Setor industrial 

___ Turismo ___ Serviços 

Outros:______________________________________________________________________________ 

 

 

Qual é a taxa de desemprego no município?  

___ Abaixo de 5%      ___ entre 6 e 10% 

___ entre 11% e 30%     ___ Acima de 30% 

 

Qual o motivo? 

 

 

 

 

 

Quais são os maiores investimentos privados e públicos no município, atuais e previstos? (vias, 
habitação, industrias e etc.): 

___ Habitação      ___ Indústrias 

___ Vias de acesso      

Outros:______________________________________________________________________________ 
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Arrecadação e Gastos 

 

Qual é o montante da arrecadação municipal anual? 

 

 

 

Qual o item mais expressivo na arrecadação?  

 

 

 

Qual a área de maior investimento: 

___ Educação ___ Saúde ___ Meio Ambiente ___ Saneamento básico 

___Esporte e lazer ___ Pavimentação Outros:_______________________________ 

 

Obs.: 

 

 

 

 

Segurança 

 

Existe guarnição dos bombeiros no município? 

 Sim  Não Caso SIM, qual a referência:__________________ 

 

Existe delegacia da polícia civil? 

 Sim  Não Caso NÂO, onde são registradas as ocorrências: 

 

 

Qual o efetivo da Polícia Militar? Estão lotados em qual destacamento ou batalhão? 

___ Abaixo de 500     ___ Entre 501 e 2000     

___ Entre 2001 e 3000     ___ Acima 3000 

 

Existe guarda municipal? Qual o efetivo? 

 Sim  Não Caso SIM, qual o efetivo:_____________________ 
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Existe posto da PRF no município? 

 Sim  Não 

 

 

 

 

Migração 

Existe algum vetor de movimento pendular e/ou sazonal no município? (entradas e saídas) 

 Sim  Não 

 

Quais são os principais vetores migratórios, atuais e passados? (emigrantes e imigrantes): 

 

 

 

Estrutura Viária 

Quais as principais vias de acesso ao centro do município? 

 

 

 

 

Principais vias de circulação no meio rural? 

 

 

 

Quais as opções de locomoção por transporte público dentro do município? 

 

 

 

 

Principais destinos de transporte coletivo intermunicipal? 
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Outros 

A prefeitura faz parcerias com fundações, ONGs e instituições privadas: 

 Sim  Não Caso SIM, quais:________________________ 

 

 

Quais os programas mais importantes implantados em parceria com as esferas estadual e federal? 

 

 

 

 

Quais as principais ONGs, entidades civis e sindicatos atuantes no município? 

 

 

 

 

Comunicação 

Quais são os principais meios de divulgação da prefeitura: 

___ Jornal / Boletim ___ Cartazes ___ Rádio ___ Alto-falante 

___ Carro de som ___ Televisão ___ Internet ___ Website 

___ Blogs ___ Homepage ___ Reuniões públicas Outros:____________ 

 

Quais os principais meios de comunicação do município (rede de telefonia, jornal, rádio, canal de 
televisão, internet, dentre outros): 

 

 

 

 

Problemas 

Quais os três maiores problemas do município sob a perspectiva da administração pública: Listar em 
ordem de importância: 

1 -  

 

2 -  

 

3 -  
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DÚVIDAS E COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADOR 
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Município: UF: Questionário nº: 

 

Data: Fotos nº: 

INFORMAÇÕES DA SECRETARIA 

 

Nome completo da secretaria: 

Endereço:  

 

Número: Complemento: Bairro: CEP: 

 

A secretaria possui página na Internet: 

 Sim  Não 

 

http:// 

 

Atual secretário (a): 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

 

Nome do responsável pela informação: 

 

Cargo que ocupa na secretaria: 

 

Telefone: E-mail: 

 

LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (solicitar cópia) 

 

Indicar existência de: 

Instrumento legal que regulamenta a assistência social 

 Sim  Não Nº e Ano da Lei: 

 

Concessão de incentivos fiscais para entidades de assistência social 

 Sim  Não Caso SIM, qual: 
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Política Municipal de Assistência Social: 

 Sim  Não Nº e Ano da Lei: 

  

 

INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

Quais os três maiores problemas sociais do município: Listar em ordem de importância 

1 -  

 

2 -  

 

3 - 

 

Houve em algum período, no município, migração ou imigração intensa?  

 Sim  Não 
Em caso de SIM, em qual período e qual foi o motivo: Quais as consequências para 
a cidade: 

 

 

Existe problema de prostituição?  

 Sim  Não 
Em caso de SIM, quais os locais: Existe alguma forma de atendimento a essas 
mulheres: 

 

 

Já houve casos de trabalho escravo na cidade: 

 Sim  Não Em caso de SIM, onde: 

 

 

Existe caso de trabalho infantil?  

 Sim  Não Em caso de SIM, o que a prefeitura faz para combater: 

 

 

Existe criança em situação de risco social no município? 

 Sim  Não Em caso de SIM, em quais áreas 
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A secretaria de desenvolvimento social tem parcerias com órgãos estaduais ou órgãos federais?  

 Sim  Não Em caso de SIM, quais: 

 

 

Quantas famílias fazem uso do bolsa família no município? 

 

 

 

 

 

Qual o grau de associativismo no município? 

 

 

 

 

 

Associações de bairro? Quais? 

 

 

 

 

 

Sindicatos? Quais? 

 

 

 

 

 

ONGs? Quais? 
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Outros? 

 

 

 

 

 

Existe CRAS e CREAS? (endereço): 

 Sim  Não Se não, quais unidades atendem a população em vulnerabilidade do município? 

 

 

 

 

Quais serviços são oferecidos pela estrutura de assistência social do município? 

___ PAIF ___ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 

 

Quais as políticas, programas e projetos existem para atendimento da população indígena / quilombola / 
assentamentos? 

 

 

 

 

 

PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO 

1 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 
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2 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

 

3 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

4 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 
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Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

 

 

DÚVIDAS E COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADO 
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COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADOR 
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Município: UF: Questionário nº: 

 

Data: Fotos nº: 

  

INFORMAÇÕES DA SECRETARIA 

Nome completo da secretaria: 

Endereço:  

 

Número: Complemento: Bairro: CEP: 

 

A secretaria possui página na Internet: 

 Sim  Não 

 

http:// 

 

Atual secretário (a): 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

 

Nome do responsável pela informação: 

 

Cargo que ocupa na secretaria: 

 

Telefone: E-mail: 

 

LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (solicitar cópia) 

 

Indicar existência de: 

O município possui política ou plano para o desenvolvimento do turismo? 

 Sim  Não Nº e Ano da Lei: 
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EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS 

Quais são os equipamentos culturais e turísticos existentes no município (indicar no mapa)? 

 

 

 

 

 

 

BENS CULTURAIS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS 

Quais os bens culturais tangíveis (materiais) e intangíveis (imateriais) do município? 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE TURISMO 

Quais são os pontos turísticos existentes no município (indicar no mapa)? 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO 

Principais limitadores para a expansão da atividade turística? 
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Existem indícios de aumento na taxa de algum tipo de crime atribuído ao desenvolvimento do turismo?  

 Sim  Não Quais: 

 

 

Existem indícios de aumento na intensidade ou na diversificação do uso de drogas atribuído ao 
desenvolvimento do turismo?  

 Sim  Não 

 

 

O turismo causa a superpopulação em algum período do ano? 

 Sim  Não 

 

 

Há turismo de base comunitária? 

 Sim  Não 

 

 

Ocorre turismo sexual no município? 

 Sim  Não Em caso de SIM, o que tem sido feito para combatê-lo: 

 

 

Existe prostituição infantil? 

 Sim  Não 

 

 

 

ASPECTOS CULTURAIS 

Quais são os principais festejos no município? 
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Há alguma tradição cultural específica da região ou em alguma localidade? 

 

 

 

 

 

 

As manifestações das culturas locais tem sido impactadas negativamente ou positivamente pelo turismo? 
Que manifestações? De que forma? 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

Há comunidades tradicionais (TIs, Comunidades Quilombolas e/ou Pescadores artesanais) no município?  

 Sim  Não Caso SIM, como é o acesso até elas? 

 

 

Há projetos da prefeitura que atendam as comunidades tradicionais? 

 Sim  Não Caso SIM, quais: 

 

 

Há alguma casa de apoio aos indígenas na sede municipal? 

 Sim  Não 

 

 

Há Projetos de Assentamentos (PA) no município? 

 Sim  Não Caso SIM, quais? Onde estão localizados? Poderia indicar no mapa?  
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DÚVIDAS E COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADOR 
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Município: UF: Questionário nº: 

 

Data: Fotos nº: 

  

INFORMAÇÕES DA SECRETARIA 

 

Nome completo da secretaria: 

Endereço:  

 

Número: Complemento: Bairro: CEP: 

 

A secretaria possui página na Internet: 

 Sim  Não 

 

http:// 

 

Atual secretário (a): 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

 

Nome do responsável pela informação: 

 

Cargo que ocupa na secretaria: 

 

Telefone: E-mail: 

 

LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (solicitar cópia) 

 

Indicar existência de: 

Instrumento legal que regulamenta a educação: 

 Sim  Não Nº e Ano da Lei: 

 

Há conselho municipal de educação? 

 Sim  Não Caso sim, ele é atuante? 
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INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

Além do ensino fundamental, a prefeitura possui parceria, mantém estabelecimentos por conta própria ou 
financia projetos voltados ao ensino médio, técnico profissionalizante e/ou superior no município? Quais? 
Quantas escolas são administradas pela prefeitura (rural x urbana)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolas estaduais? 

 

 

 

 

 

 

Escolas Privadas? 

 

 

 

 

 

 

Quais os principais motivos avaliados para a evasão escolar? Qual a evolução nos últimos anos? 
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Há instituições profissionalizantes no município?  

 Sim  Não Caso SIM,  em qual localidade?  

 

Caso sim, quantas e quais? Quais são as áreas de formação? 

 

 

 

 

 

Existem cursos superior? Quais? 

 Sim  Não Caso SIM,  quais: 

 

 

Qual a referência em ensino superior? 

 

 

 

 

 

Há transporte escolar gratuito para alunos na área rural: 

 Sim  Não Em caso de NÃO, qual o motivo: 

 

 

Identificar a existência de programa de educação ambiental nas escolas, caracterizando-o: 

 

 

Local de ocorrência: 

 

Empreendimento associado: 

 

Público alvo: 
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Conteúdo programático: 

 

 

 

 

 

 

Tem parceria com ONGs, fundações ou instituições privadas? 

 Sim  Não Caso SIM,  quais: 

 

 

 

Quais as políticas, programas e projetos existem para atendimento da população indígena/quilombola? 

 

 

 

 

 

 

O público destas ações são provenientes de quais TIs / Quilombolas: 

 

 

 

 

 

 

 

Há escola em alguma terra indígena/quilombos ou alunos indígenas/quilombolas matriculados na rede 
escolar? 

 Sim  Não Caso SIM, de qual terra indígena/quilombo: 
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Quais os maiores problemas na educação no município? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO 

 

1 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

 

2 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 
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Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

3 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

 

4 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 
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DÚVIDAS E COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADOR 
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Município: UF: Questionário nº: 

 

Data: Fotos nº: 

  

INFORMAÇÕES DA SECRETARIA 

 

Nome completo da secretaria: 

Endereço:  

 

Número: Complemento: Bairro: CEP: 

 

A secretaria possui página na Internet: 

 Sim  Não 

 

http:// 

 

Atual secretário (a): 

 

DADOS DO (A) ENTREVISTADO (A) 

 

Nome do responsável pela informação: 

 

Cargo que ocupa na secretaria: 

 

Telefone: E-mail: 

 

LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (solicitar cópia) 

 

O município possui legislação específica para tratar da questão ambiental? 

 Sim  Não Nº e Ano da Lei: 
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INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

O município participa de Comitê de Bacia Hidrográfica: (Comitê de Bacia Hidrográfica é um órgão 
colegiado constituído por representantes dos governos (União, estado e município) integrantes da bacia, 
dos usuários das águas e de entidades da sociedade civil cujo objetivo é a gestão dos recursos hídricos 
em uma bacia hidrográfica). 

 Sim  Não Caso SIM, quais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem representa a secretaria: 

 

 

 

 

 

 

O município participa de consórcio intermunicipal ou outra forma de associação de municípios na área 
ambiental: (Consórcio intermunicipal na área ambiental é um acordo firmado entre duas ou mais 
Prefeituras visando à execução de projetos, obras, serviços ou consultorias de interesse mútuo 
envolvendo a questão ambiental.). 

 Sim  Não Caso SIM, quais: 
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CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE 

Alguma unidade de conservação na área de estudo? 

 Sim  Não 

 

Federal: Quantas: Nome: Decreto: Localização 

 

 

 

 

 

 

 

Estadual: Quantas: Nome: Decreto: Localização 

 

 

 

 

 

 

 

Municipal: Quantas: Nome: Decreto: Localização 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade agrícola ou pecuária no município tem sido prejudicada nos últimos 24 meses por problema 
ambiental? 

 Sim  Não 
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Ocorre contaminação do solo no município (fossas, lixão ou outros)? Caso sim, qual o motivo: 

 Sim  Não  

 

 

 

Ocorre assoreamento de algum corpo d'água no município: (Assoreamento: obstrução do corpo d'água 
pelo acúmulo de substâncias minerais (areia, argila, etc.) ou orgânicas (lodo), provocando a redução de 
sua profundidade e da velocidade de sua correnteza. Corpo d'água: baía, enseada, rio, lago, lagoa, 
açude, represa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocorreu poluição do ar com frequência no município nos últimos 24 meses? 

 Sim  Não  

 

 

 

 

Ocorreu poluição dos recursos hídricos com frequência no município nos últimos 24 meses? 

 Sim  Não 

 

 

 

 

Há conflitos pelo uso da água? 

 Sim  Não 
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Qual a empresa responsável pela coleta de resíduos? 

 

 

 

Quais os dias de coleta? 

 

 

 

Existe coleta seletiva, atende todo o município? 

 Sim  Não 

 

 

Qual a localização do aterro sanitário ou equivalente? 

 

 

 

 

Qual porcentagem de residências atendidas pela coleta?  

 

 

 

 

 

Existe aterro sanitário?   

 Sim  Não Caso SIM: 

___ Capacidade ___ Quantidade diária Localização 

___ Capacidade ___ Quantidade diária Localização 

___ Capacidade ___ Quantidade diária Localização 

 

Existe rede de coleta de esgoto?  

 Sim  Não Caso SIM, atende quais localidades: 
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Existe estação de tratamento de esgoto – ETE? 

 Sim  Não Caso SIM: 

___ Volume diário Localização: 

___ Volume diário Localização: 

___ Volume diário Localização: 

  

Existe rede para escoamento de águas pluviais? 

 Sim  Não Caso SIM, atende quais localidades: 

 

 

 

Quais ONGs ambientalistas que atuam no município: 

 

 

 

 

 

Existem populações tradicionais e indígenas no município: (quilombolas, índios, ribeirinhos, caiçaras) 

 Sim  Não Caso SIM, quais populações e que tipo de atividade econômica desenvolvem: 

 

 

 

 

A prefeitura/secretaria presta algum tipo de serviço a essas populações? 

 Sim  Não 

 

 

 

Existe caso de crime ambiental no município? 

 Sim  Não  Caso SIM, quais as ocorrências mais frequentes: 
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Qual o maior problema ambiental no município? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 21 

O município iniciou o processo de elaboração da Agenda 21 Local? 

 Sim  Não  Desconhece o que seja a Agenda 21 Local 

 

Agenda 21 Local é um processo de planejamento estratégico participativo, com o objetivo de viabilizar a 
adoção de um novo padrão de desenvolvimento sustentável. Este acordo foi assumido pelas Nações 
signatárias durante a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em junho de 1992, 
no Rio de Janeiro. É um processo participativo, multisetorial, que envolve diferentes agentes de uma 
comunidade (que pode ter abrangência municipal, estadual ou microrregional) na construção de um plano 
de desenvolvimento sustentável. Tal processo objetiva a implementação de ações por meio de parcerias, 
contemplando questões prioritárias locais, que possam subsidiar a formulação de políticas públicas. 

 

Caso SIM, que instrumento(s) formaliza(m) no município a instalação do Fórum da Agenda 21 Local 
(admite múltiplas respostas). 

 Lei  Decreto  Resolução 
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PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO 

 

1 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

2 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

3 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 
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Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 
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DÚVIDAS E COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADOR 
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Município: UF: Questionário nº: 

 

Data: Fotos nº: 

  

INFORMAÇÕES DA SECRETARIA 

 

Nome completo da secretaria: 

Endereço:  

 

Número: Complemento: Bairro: CEP: 

 

A secretaria possui página na Internet: 

 Sim  Não 

 

http:// 

 

 

 

 

Atual secretário (a): 

 

 

 

DADOS DO (A) ENTREVISTADO (A) 

 

Nome do (a) responsável pela informação: 

 

Cargo que ocupa na secretaria: 

 

Telefone: E-mail: 
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LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (solicitar cópia) 

 

Indicar existência de: 

Código de obras (lei originária) - Estabelece normas para as construções prediais na área urbana 

 Sim  Não Nº e Ano da Lei: 

 

 

 

 

Há Plano Diretor e Lei Orgânica? 

 Sim  Não Nº e Ano da Lei: 

 

 

 

INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

Quais os três maiores problemas estruturais do município? Listar em ordem de importância: 

1 - 

 

 

2 -  

 

 

3 - 

 

 

Qual a questão mais difícil de resolver no município em termos de obras? 
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Existem áreas invadidas no município?  

 Sim  Não Caso SIM, onde? Qual o procedimento da prefeitura em caso de invasão? 

 

 

 

 

 

Existe algum projeto habitacional na cidade? 

 Sim  Não 
Caso SIM, especificar o tipo de material usado e a mão de obra (mutirão ou 
contratada). 

 

 

 

 

 

 

Existe imigração sazonal de mão de obra de outras cidades quando tem uma obra? 

 Sim  Não Caso SIM, em que períodos: 

 

 

 

 

 

 

 

Há sistema de tratamento e abastecimento de água no município? 

 Sim  Não 

Órgão responsável: 

 

Capacidade de atendimento:  

Há rede de esgotamento sanitário? 

 Sim  Não 
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Há tratamento de esgotamento sanitário? 

 Sim  Não Em caso de NÃO, qual é o destino do esgotamento sanitário do município: 

 

Órgão responsável: 

 

Capacidade de atendimento:  

 

Qual a companhia responsável pela distribuição de energia elétrica do município? 

 

 

Capacidade de atendimento:  

 

Zona urbana: Zona rural: 

 

Há hidrelétrica ou PCH no município? 

 Sim  Não Caso SIM, qual: 

 

Nome: 

 

Localização: 

 

Existe algum projeto de obras ou expansão urbana prevista ou em andamento na área de estudo? 

 Sim  Não 
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PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO 

 

1 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

 

 

2 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 
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3 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

 

 

4 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 
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DÚVIDAS E COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADOR 
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Município: UF: Questionário nº: 

 

Data: Fotos nº: 

INFORMAÇÕES DA SECRETARIA 

 

Nome completo da secretaria: 

Endereço:  

 

Número: Complemento: Bairro: CEP: 

 

A secretaria possui página na Internet: 

 Sim  Não 

 

http:// 

 

Atual secretário (a): 

 

DADOS DO (A) ENTREVISTADO (A) 

 

Nome do responsável pela informação: 

 

Cargo que ocupa na secretaria: 

 

Telefone: E-mail: 

 

FERRAMENTAS DE GESTÃO (solicitar cópia) 

 

Indicar existência de: 

O município possui plano municipal de saúde elaborado? 

 Sim  Não Caso SIM, qual o período de vigência: 
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PRINCIPAIS CAUSAS DE MORBIDADE 

Qual a principal causa de morbidade no município? Porque? 

 

 

 

 

 

Citar as principais causas de morbidade por doenças transmissíveis (esquistossomose, malária, 
coqueluche, dengue, febre amarela, DST, H1N1, Leishmaniose, tuberculose etc); quais as principais 
localidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citar as principais causas de morbidade por doenças crônicas não transmissíveis (cardiovasculares, 
respiratórias, neoplasia maligna, diabetes, hipertensão etc): 

 

 

 

 

 

 

 

Citar as principais causas de morbidade por acidentes e violências: 
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PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE 

Qual a principal causa de mortalidade no município? Porque? 

 

 

 

 

Citar as principais causas de mortalidade por doenças transmissíveis (esquistossomose, malária, 
coqueluche, dengue, febre amarela, DST, H1N1, Leishmaniose, tuberculose etc): 

 

 

 

 

 

 

Citar as principais causas de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (cardiovasculares, 
respiratórias, neoplasia maligna, diabetes etc): 

 

 

 

 

 

 

Citar as principais causas de mortalidade por acidentes e violências: 

 

 

 

 

 

Citar as principais causas de mortalidade infantil (até o primeiro ano de vida): 
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Citar as principais causas de mortalidade materna (durante a gestação ou até o 42° dia após a gestação): 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 

Quantas unidades de Atenção Primária? 

 

 

 

 

 

 

Quantas equipes de Saúde da Família? Especificar. 

 

 

 

Médicos (as): Enfermeiros (as): Técnicos (as): Agentes comunitários: 

 

Principais referências no atendimento especializado? 

 

 

 

 

 

 

Principal referência em urgências? 
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Existe equipe da vigilância sanitária? 

 Sim  Não 

 

Existe estrutura e/ou profissionais da rede estadual de atendimento e privada? 

 Sim  Não Caso SIM: quais? quantos e quais tipos de profissionais: 

 

 

 

 

 

 

Quantos leitos estão disponíveis no município pelo SUS? Caracterizar: 

 

 

 

 

 

 

Quais são os polos de referência no atendimento de demandas de maior complexidade? 

 

 

 

 

 

 

 

Quantas ambulâncias existem para remoção? Quantas para atendimento de urgência (SAMU)? 
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OUTROS 

São comuns casos com picadas de animais peçonhentos? Onde tratar? 

 

 

 

 

 

 

Quantidade e nomes dos laboratórios de análise clínica e especialidades por vinculo administrativo 
(Solicitar endereço - ver se a secretaria tem uma lista): 

 

 

 

 

 

 

 

Existe algum programa especifico de atendimento a comunidades tradicionais? (Quilombolas ou 
indígenas) 

 

 

 

 

 

 

 

Quais as maiores dificuldades em saúde pública no município? 
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PROJETOS E CAMPANHAS NA ÁREA DE SAÚDE DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO 

 

1 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 
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3 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Nome: 

 

Local: 

Objetivos: 

 

 

 

 

Responsável: 

Parcerias / Convênios: 
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DÚVIDAS E COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADOR 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho contempla o Estudo de Análise de Riscos (EAR) dos 

Oleodutos Açu-Barra do Furado que estão em fase de projeto, a serem instalados a 

partir do Porto do Açu, São João da Barra (RJ), que ligará o Porto até a estação da 

Petrobrás em Barra do Furado, no município de Quissamã (RJ), para expansão das 

capacidades do complexo Porto do Açu. 

O estudo foi elaborado conforme orientações do Anexo I da Instrução Técnica 

nº 06/2019, emitido pelo INEA. 

Como o Anexo I da Instrução Técnica nº 06/2019 do INEA não traz orientações 

nem premissas específicas sobre a estimativa de riscos em dutos, para as 

informações complementares foi utilizada como base a Norma Técnica CETESB 

P4.261, 2° edição de dezembro de 2011, Parte II e III (Termo de Referência para a 

Elaboração de Estudo de Análise de Risco para empreendimentos pontuais e para 

dutos). 

 

1.1 RESUMO DO ESTUDO 

A avaliação quantitativa de riscos teve a finalidade de identificar, analisar e 

avaliar os eventuais riscos impostos às comunidades circunvizinhas decorrentes da 

implantação de dois Oleodutos Açu-Barra do Furado que farão a Integração da 

Unidade Para Tratamento de Petróleo (UTP) no Porto do Açu à Estação de Barra do 

Furado, da Petrobras, no Município De Quissamã, sob a responsabilidade da empresa 

AÇU PETRÓLEO S.A. 

Para a etapa qualitativa, foi utilizada a técnica Análise Preliminar de Riscos – 

APR a fim de identificar os cenários acidentais (vazamentos de produtos inflamáveis) 

que possam causar fatalidades e/ou danos à comunidade. 

As consequências dos efeitos físicos foram estimadas a partir da aplicação de 

modelos matemáticos com a utilização do software de simulação PHAST® 6.7 

(Process Hazard Analysis Software Tool). 

Os mapeamentos gráficos dos alcances de efeitos físicos e de vulnerabilidade 

foram plotados sobre ortofotos. 

Todas as metodologias utilizadas para o cálculo das consequências e do risco 

estão descritas nos respectivos capítulos, apresentados em seguida. 



 

Estudo de Análise de Riscos Oleoduto Açu-Barro do Furado - rev.1  8 

Analisando os resultados obtidos para risco individual, pode ser concluído que 

as estimativas de risco individual, em todos os pontos notáveis e oleodutos avaliados, 

não atingiu o valor de 1x10-5/ano, que quando comparados com os critérios de 

aceitabilidade de risco impostos no Anexo I da Instrução Técnica nº 06/2019 do INEA, 

demonstram que os riscos individuais se encontram na região de risco tolerável. 

No ponto notável PN1 para ambos os oleodutos estudados não foi gerada curva 

FN o que indica que o número de fatalidades não chega ao unitário, ou seja, não se 

espera vítimas em decorrência de acidente. 

Analisando o resultado de risco social obtido no ponto notável PN2 para ambos 

os oleodutos, verifica-se que a curva FN gerada se encontra abaixo da reta inferior do 

gráfico, que quando comparado com os critérios de tolerabilidade de riscos 

preconizados no Anexo I da Instrução Técnica nº 06/2019 do INEA, o risco social é 

considerado tolerável. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 

O Estudo está dividido segundo a itemização apresentada a seguir: 

 

1. INTRODUÇÃO 

2. CARACTERIZAÇÕES DO EMPREENDIMENTO E SEUS ENTORNOS 

3. PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS DOS PRODUTOS ENVOLVIDOS  

4. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

5. ESTIMATIVA DOS EFEITOS FÍSICOS 

6. ESTIMATIVA DE FREQUÊNCIAS 

7. ESTIMATIVA DE RISCO 

8. MEDIDAS PREVENTIVAS E MITIGADORAS DO RISCO 

9. CONCLUSÕES 

10. EQUIPE TÉCNICA 

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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2 CARACTERIZAÇÕES DO EMPREENDIMENTO E DO SEU ENTORNO 

2.1 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1.1 Visão Geral 

O empreendimento é composto por dois dutos terrestres que farão a 

interligação da UTP no Porto do Açu à estação de Barra do Furado, da Petrobras, no 

Município de Quissamã. 

O projeto prevê a instalação de dois oleodutos de 20” e 32”, cada um com 45,31 

km de extensão e capacidade de escoamento de 60 a 400 mil barris de petróleo cru 

por dia (kbpd), respectivamente. 

Está prevista a instalação de uma estação de lançador e recebedor de pigs na 

UTP no Porto do Açu e uma estação de lançador e recebedor de pigs na estação 

Barra do Furado. As instalações do sistema serão dotadas de dois lançadores de pig 

(um por duto) e dois recebedores de pig (um por duto) de modo a garantir a inspeção 

e limpeza interna dos dutos e quatro válvulas intermediárias (duas por duto).  

Uma vez que as bombas localizadas no Porto do Açu possuirão capacidade 

suficiente para garantir o escoamento por toda a extensão da linha, não são previstas 

estações de bombeamento intermediárias para os oleodutos. 

A construção será efetuada em uma única etapa com uma única abertura de 

vala para os dois oleodutos. Os oleodutos foram projetados para uma vida útil mínima 

de 25 anos. 

O projeto pretende cobrir dois cenários de operação distintos, conforme abaixo: 

 

Cenário de Exportação 

O cenário de exportação consiste no petróleo bruto sendo transportado da 

estação de Barra do Furado (município de Quissamã, RJ - empreendimento objeto de 

outro processo de licenciamento ambiental com licença de operação de número IN 

021367) até a Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP). Isto será realizado por meio 

de um duto terrestre dedicado, com o bombeamento sendo realizado, 

preferencialmente, na plataforma offshore existente somente. O fluido é então 

armazenado no terminal, eventualmente tratado antes de ser exportado por meio de 

navios. 
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Cenário de Importação/Internalização 

O cenário de importação prevê a importação do petróleo por meio de navios 

atracados no Terminal de Petróleo em operação (licença de operação de número IN 

038697), onde a UTP recebe o produto, armazena-o nos tanques e o bombeia por 

meio de um duto terrestre dedicado para a estação de Barra do Furado. As bombas 

serão instaladas na região da UTP. O conteúdo, ao ser armazenado no terminal, 

poderá eventualmente ser tratado antes do bombeamento. Esse tratamento (UTP), 

objeto de outro processo de licenciamento como mencionado anteriormente, é 

basicamente a mistura de diferentes qualidades de petróleo ou até mesmo a 

dessalgação para atendimento de especificações do mercado. 

 

2.1.2 Características construtivas dos oleodutos 

De acordo com as especificações de projeto, os dutos serão fabricados em aço 

e alta resistência (API 5L X70M), com revestimento externo anticorrosivo de polietileno 

em tripla camada conforme apresentado na  

 

Figura 2.1. Além do revestimento anticorrosivo, os oleodutos receberão 

revestimento externo com concreto nas áreas de obras especiais, conforme a 

necessidade, a ser definido no projeto detalhado antes da implementação.  

 

Figura 2.1 - Dutos com revestimento externo anticorrosivo de polietileno em tripla camada 

 

Fonte: Química, 2011 

 

Na Tabela 2.1 encontram-se apresentadas as principais características 

construtivas dos oleodutos. 
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Tabela 2.1 - Principais características construtivas dos dutos para os cenários de 
Importação/Internalização e Exportação 

PARÂMETRO VALOR UNIDADE 

Extensão total aproximada 45,31 km 

Diâmetro(1) 32 / 20  in 

Espessura da Parede(1) 17,5 / 12,7 mm 

Capacidade (vazão) - UTP – B. Furado 81 a 400 
kbpd 

(mil barris/ dia) 

Capacidade (vazão) - B. Furado - UTP 60 a 100 
kbpd 

(mil barris/ dia) 

Pressão máxima de operação – UTP – B. Furado 35 - 80 bar 

Pressão máxima de operação – B. Furado - UTP 9-40 bar 

Pressão de Projeto(2) 103 bar 

Pressão de Teste 130 bar 

Temperatura de Projeto Temperatura ambiente °C 

Temperatura de Operação Temperatura ambiente °C 

Profundidade média 1,0 - 1,5 m 

Faixa de servidão(3) 20  m 

Material do duto Aço carbono - 

Produto transportado Petróleo bruto - 

Fonte: Açu Petróleo, 2019. 

 

2.1.3 Projeto Básico 

As seguintes instalações são consideradas no projeto dos dutos: 

 

 Estação de bombas na UTP; 

 Dutos; 

 Lançadores e recebedores de pig; 

 Válvulas de bloqueio; 

 Fornecimento de utilitários necessários para a Operação. 

 Estações de medição (EMEDs) 

                                                
1 Cenário de Importação/Internalização / Cenário de Exportação. 

 

2 A pressão de teste é assumida como sendo 1,25 x Pressão de Projeto. 

 

3 No trecho de 0 km a 1 km+ 125 m a faixa terá no máximo 10 metros e no trecho entre 2 km +585 m e 3 km +800 
m terá 15 metros. 



 
 

 

Estudo de Análise de Riscos Oleodutos Açu-Barro do Furado - rev.1  12 

2.1.3.1 Estação de bombas 

A estação de bombas deve garantir o fluxo da UTP até a estação da Barra do 

Furado, compreendendo o cenário de importação/internalização. Para o cenário de 

exportação, está sendo considerado o bombeamento diretamente da plataforma 

offshore para a UTP. 

Uma vez que as bombas localizadas no Porto do Açu possuirão capacidade 

suficiente para garantir o escoamento por toda a extensão da linha, não são previstas 

estações de bombeamento intermediárias para os oleodutos. 

A Figura 2.2 e Figura 2.3 apresentam o diagrama de processo para os Cenários 

de Importação/Internalização e Exportação desenvolvidos. 
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Figura 2.2 - Diagrama de processo da UTP para o Cenário de Importação/Internalização 

 
Fonte: Oil Tanking, 2019 
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Figura 2.3 - Diagrama de processo da UTP para o Cenário de Exportação 

 

Fonte: Oil Tanking, 2019 

 

2.1.3.2 Lançadores e recebedores de pig (raspadores) 

Os dutos serão dotados de sistema de lançamento e recebimento de pigs (Pig 

Launcher and Receiver), para garantir sua limpeza interna e inspeção. No anexo A3 

é apresentado o arranjo geral da estação de lançador e recebedor de pigs no projeto 
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da UTP. Os pigs serão introduzidos no duto e impulsionados pelo próprio petróleo 

bruto. Está prevista a instalação de uma estação de lançador e recebedor de pigs na 

saída da UTP no Porto do Açu e uma estação de lançador e recebedor de pigs na 

estação Barra do Furado. 

Os serviços de construção e montagem das áreas dos lançadores e 

recebedores de pig (raspadores) serão definidos em função das sondagens e projeto 

executivo. As obras civis serão iniciadas com a limpeza da área; com as operações 

de supressão vegetal, destocamento e remoção da camada vegetal; terraplanagem 

com atividades de corte e aterro; conforme projeto executivo. Em seguida serão 

executadas as fundações das bases dos scrapers, drenagem, aterramento e 

concretagem de bases; bacias de contenção e área de lançamento e recebimento de 

pig. 

Os serviços de montagem e teste das válvulas, tubulação, scrapers (lançador 

ou recebedor), sistema de monitoramento e automação serão executados após a 

conclusão das bases. Após a instalação, realização do teste hidrostático e secagem 

dos dutos é feito o tie-in para interligar os lançadores e recebedores ao duto. 

Os lançadores e recebedores de pig são necessários para operações de pré-

comissionamento e manutenção do sistema de dutos e projetados para acomodar 

toda a gama de pressões na mesma extensão que os dutos principais.  

Os lançadores e recebedores de pig são projetados para acomodar o maior pig 

a ser usado no sistema de dutos, que normalmente é um pig inteligente usado para 

monitorar a espessura da parede do duto. Além do comprimento do lançador, é 

necessário um comprimento igual ao do equipamento para carregar ou remover todo 

o conjunto de pigs em uma seção. 

A operação dos lançadores e recebedores de pigs precisa ser cuidadosamente 

controlada assim como o projeto da segurança equipamento deve impedir a abertura 

acidental da válvula principal enquanto o lançador ou recebedor estiver aberto ou 

abrindo o lançador ou recebedor enquanto o lançador ou recebedor estiver 

pressurizado. Os dispositivos de abertura são gabinetes de extremidade 

especialmente projetados para serem abertos e fechados com facilidade, além de 

poder vedar firmemente o sistema. 

Baseado na ABNT NBR 15280-1 de Dutos Terrestres, algumas atividades de 

pig (pigging ou raspagem) serão previstas depois que os oleodutos forem construídos 
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e instalados dentro da vala. Uma lista simplificada é apresentada no Quadro 2.1 a 

seguir. 

 

Quadro 2.1 - Lista de atividades de pigging 

Fase Atividade Unidade 

Pré teste 

Limpeza 
Pig de limpeza, equipado com escova de 
aço pré-esforçada 

Enchimento 
Pig de deslocamento, bidirecional, com 
discos de poliuretano 

Calibração (inspeção 
dimensional) 

Calibração do pig 

Teste hidrostático - - 

Pós teste 

Calibração Pig paquímetro (se aplicável) 

Desidratação 
Pig fundido sólido, acionado por ar 
comprimido ou gás inerte 

Pré-secagem Pig de espuma, baixa densidade 

Limpeza final 

Pig raspador 

Pig de espuma 

Pig magnético 

Secagem Pig de espuma, baixa densidade 

Inertização - 

Fonte: Açu Petróleo, 2019 

 

2.1.3.3 Válvulas de bloqueio 

As válvulas de bloqueio são necessárias para limitar uma possível liberação de 

petróleo e permitir reparos e manutenção sem a necessidade de descomissionamento 

de todos os oleodutos. 

Está prevista a instalação de válvulas de bloqueio, pelo menos nas estações 

de bombeamento, e ao norte e ao sul do Canal da Flecha. Neste último caso, o 

objetivo é reduzir o nível de contaminação caso ocorra um vazamento ou dano de 

inundação na travessia. 

O projeto deve garantir proteção contra danos e adulteração, além de um fácil 

acesso a válvulas individuais. Uma área mobilizada típica para válvula de bloqueio 

individual é de cerca de 8m x 10m. A área mobilizada para as válvulas dos oleodutos 

será de 10m x 25m. 

O Quadro 2.2 presenta as válvulas intermediárias de bloqueio do duto. 
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Quadro 2.2 - Válvulas intermediárias de bloqueio do duto 

Tipo Identificação 
Diâmetro 

Externo (in) 
Especificação 

Localização 
aproximada (km) 

Válvula Esfera Eletro-
Mecânica 

SDV 01 32 API 6D 35+785 

Válvula Esfera Eletro-
Mecânica 

SDV 02 20 API 6D 36+000 

Válvula de Retenção - 32 API 6D 36+000 

Válvula de Retenção - 20 API 6D 35+785 

Fonte: Açu Petróleo, 2019 

 

A Figura 2.4 apresenta a localização das válvulas intermediárias dos dutos, ao 

norte e ao sul do Canal da Flecha. 

 

Figura 2.4 - Localização das válvulas intermediárias dos dutos 

 
Fonte: Wood; Promon Engenharia, 2019 

 
 

2.1.3.4 Utilidades necessárias para a Operação 

Para a operação dos oleodutos, são necessárias algumas utilidades na zona 

da UTP, no Porto do Açu: 
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 Água (industrial); 

 Energia; 

 Gás; 

 Nitrogênio. 

 

O ponto de fornecimento dessas utilidades no Porto do Açu será definido 

diretamente com cada fornecedor oportunamente. 

 

2.1.4 Sistemas de segurança associados 

As instalações de segurança e controle dos dutos estão localizadas no 

Complexo Portuário do Açu e estão cobertas pelo Sistema de Combate a Incêndio da 

UTP (objeto da LI 030949) e na estação de Barra do Furado de propriedade da 

Petrobras.  

Os oleodutos terão as seguintes áreas no terminal: Área de lançamento de PIG; 

Área de recebimento de pig; Área de válvulas intermediárias; Sala de painéis e de 

controle. Assim, existe um sistema de proteção contra incêndio que contempla todos 

as áreas e é composto pelos seguintes itens: 

 

 Área do lançador de pig: será protegida por extintores portáteis de 

incêndio tipo pó químico, detectores de vazamentos de petróleo, 

detectores de incêndio e alarmes contra incêndio; 

 Área recebedor de pig: o sistema será protegido por extintores portáteis 

de incêndio tipo pó químico, detectores de vazamentos de petróleo, 

detectores de incêndio e alarmes contra incêndio; 

 Áreas de válvulas intermediárias: serão protegidas por extintores de 

incêndio portáteis tipo pó químico; 

 Salas de controle e painéis: serão protegidos por extintores de incêndio 

portáteis tipo pó químico, extintores de dióxido de carbono e providas de 

detectores de fumaça, calor e de sinalização de segurança. 

 

Como parte de essencial neste sistema contra incêndio tem-se os extintores, 

que serão: 
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 Extintor portátil de pó químico (classe: ABC), capacidade 6A: 40-BC; 

Carga 12 kg; 

 Extintor portátil de pó químico (classe: ABC), capacidade 2-A: 20-B: C; 

Carga 4 kg; 

 Extintor portátil de dióxido de carbono (classe: BC), capacidade 5-B: C, 

Carga 6 kg. 

 

Nas salas de controle e de painéis elétricos, devem ser instalados dois tipos de 

extintores: pó químico ABC (4 kg) e CO2 (6 kg). Os extintores de pó químico portáteis 

ABC (12 kg) devem estar localizados em áreas com maior risco de incêndio: perto do 

lançador de pig, receptor de pig, válvulas intermediárias e geradores de diesel. Os 

extintores devem ser colocados em um lugar visível e espaçados de forma a alcançá-

los, e não ser necessário caminhar mais de 15 m. 

As instalações devem ser monitoradas continuamente para detectar o fogo, 

vazamento de gás e fumaça, por meio de alarmes sonoros e visuais nas regiões 

afetadas e também no Sistema de controle de segurança. O sistema de detecção deve 

consistir em detectores de gases inflamáveis infravermelhos (IR); óptica e detectores 

de fumaça termo-velocimetricos e detectores de fogo infravermelho e ultravioleta. Os 

detectores de hidrocarbonetos serão projetados para monitorar continuamente 

hidrocarbonetos na faixa de 0 a 100% de seu Limite Inferior de Explosão (LEL) e sejam 

imunes a interferência eletromagnética, incluindo a frequência de rádio. 

Se um detector estiver localizado em uma área classificada, ele deve ser 

projetado para área classificada e certificado de acordo com o INMETRO 083/2006. 

Caso contrário, pode ser um detector padrão. 

Detectores de gás hidrocarbonetos serão instalados em pontos específicos, 

perto do locutor de PIG e receptor áreas, em posições definidas com base em 

variáveis importantes. O sistema terá instalações que permitem testes periódicos 

individuais durante a operação, evitando qualquer impacto na disponibilidade geral. 

Serão testados continuamente para indicação automática de falha. Esse sinal será 4 

a 20 mA. Eles terão uma função de autodiagnóstico contínuo, por indisponibilidade ou 

falha indicação automática, nos consoles de operação do Integrated Communications 

Center (ICC). Caso o detector seja atuado, identificado por um alarme no sistema de 

supervisão, a operação. A equipe de segurança irá verificar o ponto de detecção para 
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avaliar o cenário e as ações a serem tomadas, e a equipe de operação possuirá 

equipamento apropriado (por exemplo, rádios) para a comunicação de incidentes para 

a sala de controle. Os detectores de gás devem ser infravermelhos (IR) e resistentes 

à corrosão. Modelo de referência: PIRECL -DET-TRONICS ou similar. 

No caso dos detectores de Incêndio, eles devem ser de tipo infravermelho ou 

ultravioleta, à prova de explosão. Modelo de referência: UVIR x 5200 - DET-TRONICS 

ou similar. 

O detector de fumaça será sensível às partículas de combustão de sólidos ou 

líquidos e partículas de pirólise suspensas na atmosfera. Eles podem ser endereçados 

manualmente por micro switches localizados na base ou automaticamente através do 

painel do software de inicialização e estará interligado aos rolamentos endoceláveis 

do sistema de detecção e alarme de incêndio. Os detectores de fumaça devem ter as 

seguintes características: 

 

 Cumprimento dos requisitos ISO 7240-7 e ISO 7240-15; 

 Sensor óptico; 

 Analógico e endereçável; 

 Fonte de alimentação em 24Vdc, diretamente do loop do sistema; 

 Luz LED visível; 

 O tipo de gabinete deve ser apropriado ao meio ambiente; 

 Teste de função remota por painel / centro; 

 Interruptor de teste funcional ativado por ímã externo; 

 Compensação automática da sensibilidade devido à impregnação de 

impurezas dentro da câmara de análise. 

 

As botoeiras de alarme de incêndio são tipo “quebre o vidro” e estarão 

instaladas a 1,2 metros acima do chão. Os alarmes estão projetados para área 

classificada e certificados de acordo com INMETRO 083/2006. As botoeiras serão 

totalmente à prova de intempéries. Modelo de referência: Kidde AM-013/23908-HO2 

ou similar. Os alarmes de emergência audiovisual devem ser buzinas e luzes à prova 

de intempéries, som contínuo. Modelo de referência: Kidde 11019070 ou similar. Os 

alarmes de emergência audíveis serão buzinas de alta potência sonora, à prova de 
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intempérie, com fonte de alimentação auxiliar. Modelo de referência: Kidde BBR-200 

ou similar. 

Todos os sinais do sistema de detecção (vazamento / fumaça de fogo / gás) e 

alarmes serão indicados na INTERFACE HOMEM MÁQUINA do CLP de segurança. 

Apenas detectores de incêndio e botoeiras de emergência (incluindo as de alarme de 

incêndio) atuam sobre as SDV (Shut Down Valves-Válvulas de parada de 

emergência). 

O Sistema anteriormente apresentado contempla as instalações dos dutos que 

se encontram dentro da UTP, a saber: recebedor/ lançador de pig, válvulas 

intermediárias, sala de controle etc. 

 

2.1.5 Sinalização 

A faixa e áreas de domínio serão identificadas e sinalizadas com marcos e 

placas, conforme projeto executivo. As cores a serem utilizadas nos marcos e placas 

obedecerão aos padrões relacionados na norma NBR 15280-2. 

Os marcos receberão pintura em tinta acrílica, e as placas, suportes ou demais 

partes metálicas receberão preparação de superfície e pintura. 

Serão atendidos os requisitos legais de sinalização de trânsito federal, estadual 

e municipal. Durante a execução de cruzamentos sob as ruas, rodovias, vias de 

acesso e estradas de ferro, serão instalados equipamentos para sinalização, inclusive 

de sinalização noturna, para atender à segurança do tráfego e cumprindo às 

exigências das autoridades responsáveis pela administração das vias. Bem como a 

adoção de sistemas “Pare e Siga” com rádio comunicador sempre que necessário. 

 

2.1.6 Proteção dos dutos e válvulas de bloqueio 

Os oleodutos terrestres serão enterrados em todo o seu comprimento, exceto 

ao chegar na zona UTP, no Porto do Açu, na estação Barra do Furado e nas válvulas 

intermediárias. Nestas regiões, a drenagem será realizada carregando água com 

possível contaminação de óleo para um Separador Água Óleo (SAO). Após a 

separação da água e óleo, o óleo deverá ser destinado a um local ambientalmente 
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adequado e a água descartada no sistema de drenagem pluvial a ser definido no 

projeto executivo. 

Todas as plantas serão devidamente protegidas por cercas de segurança e 

monitoradas por câmeras CFTV 24 horas por dia, permitindo acesso apenas a 

pessoas autorizadas. 

Os oleodutos contarão com sistemas de segurança contra intervenção de 

terceiros e detecção de vazamento, além de um programa de inspeção da faixa a ser 

definido durante o projeto executivo respeitando as exigências do Regulamento 

Técnico de Dutos Terrestres (RTDT) da ANP. 

A camada de solo acima do topo dos oleodutos garante segurança, proteção 

contra danos externos, reduz o impacto estético e a área de terra “esterilizada” pela 

faixa dos oleodutos. Estima-se que tenha 1,00 m a 1,50 m de camada de solo. 

 A norma de projeto e construção de Oleodutos ABNT NBT 15280-1 e 15280-2 

não prevê obrigatoriedade da instalação de válvulas intermediárias para Oleodutos. 

Entretanto, de forma conservadora, o projeto conceitual conta com uma válvula de 

bloqueio (a montante do canal da Flecha) e uma válvula de anti retorno (a jusante do 

canal da flecha) em cada duto para segurança operacional. As válvulas de bloqueio 

(uma por duto) contam com sensores interligados ao painel de controle da UTP que 

são capazes de verificar eventuais vazamentos dos dutos através da variação de 

pressão, fechando assim as válvulas e seccionando os dutos em 3 regiões diferentes, 

minimizando os possíveis impactos do incidente.  

 

2.1.7 Procedimentos e sistemas de monitoramento e detecção de vazamento, 

bem como periodicidade 

O Sistema de detecção de vazamentos será composto por, no mínimo, dois 

métodos diferentes para detectar vazamentos. Um método para determinar 

vazamentos durante as condições de operação e outro para a parada do oleoduto, a 

saber: 

 

 Balanço de massa; 

 Controle da queda de pressão; 
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 Monitorização do sistema de queda de pressão durante a parada do 

oleoduto. 

 

Para o método do balanço de massa, um transmissor de vazão estará 

disponível em cada extremidade dos oleodutos, instalado na Estação de Medição da 

Área de Lançador de PIG e na Área do Recebedor PIG. O cálculo das taxas de vazão 

deverá ser compensado pela informação das medições de pressão e temperatura 

perto do transmissor de vazão. No método do balanço de massa, deve haver um 

mecanismo integrado de reconhecimento de erros que deve ser incluído em todos os 

medidores. As leituras devem ser sincronizadas via GPS. 

No método de controle de queda de pressão, a pressão a jusante e a montante 

dos oleodutos será transmitida para o Sistema e as mudanças de pressão serão 

analisadas pelo Sistema. O Sistema será capaz de localizar, dentro da extensão do 

oleoduto, quaisquer vazamentos que possam ocorrer. O Sistema de Detecção de 

Vazamentos possuirá as seguintes funções principais: 

 

a) Algoritmo de modelagem de pipeline: Esta função do software tomará como 

dado de entrada as pressões, vazões e temperaturas do oleoduto. O cálculo será 

mostrado graficamente por meio de um gráfico x-y que mostra o perfil do solo (posição 

de elevação versus quilometragem, como lido no sistema a partir de um arquivo de 

dados) e linha de grau de operação máxima permitida (derivada de dados de 

propriedade do oleoduto versus postagem de quilometragem). O Sistema avisará ao 

operador das condições de fluxo e sobre pressão em qualquer ponto do 

encaminhamento (não apenas os pontos de medição) em tempo real do estado do 

oleoduto, usando dados medidos em tempo real do CLP e um modelo de pipeline 

matemático. 

 

b) Detecção de perdas / vazamentos: o objetivo de um sistema de detecção de 

vazamentos é detectar vazamento do sistema e prever sua localização. O menor 

vazamento detectável não deve ser superior a 1% do fluxo nominal / normal do 

oleoduto, o tempo máximo para detectar um vazamento não deve exceder 5 minutos 

e a localização deve ser prevista com uma tolerância de +/- 500 metros. Os princípios 

de detecção de vazamento devem basear-se em modelagem matemática, utilizando 
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equações de massa, impulso e conservação de energia (bem como equações 

diferenciais de estado de fluido) como bases principais para o seu funcionamento. 

Esta modelagem será capaz de avaliar o vazamento, comparando os dados reais e o 

modelo calculado em tempo real em toda a extensão do oleoduto completo e 

indicando o ponto de fuga aproximado. Os alarmes falsos serão minimizados. O 

sistema informará o operador sobre os alarmes de vazamento, tanto por meio de 

displays dos CLPs quanto do sistema de detecção de vazamentos; 

 

c) Suportar múltiplos usuários: será capaz de suportar múltiplos usuários 

simultâneos, executados em computadores separados dentro de uma rede. Os dados 

apresentados aos usuários em uma arquitetura multiusuário devem ser sincronizados 

automaticamente, de modo que todos os usuários vejam substancialmente a mesma 

informação, nominalmente mais ou menos 2 segundos; 

 

d) Interface de dados para um sistema externo: o sistema de detecção de 

vazamentos será capaz de gerar dados para serem usados por sistemas externos. 

Dados em tempo real para uso pelo software e dados históricos que podem ser 

facilmente visualizados localmente e que podem ser facilmente transportados (por 

exemplo, por e-mail ou FTP) para locais externos. Esses dados são úteis, por 

exemplo, para fins de análise do oleoduto ou para ajuste / solução de problemas do 

software do Sistema; 

 

e) Capacidade de monitorar remotamente o oleoduto através da Internet; 

 

 

f) Ser online e contínuo; 

 

g) Alimentação elétrica por fonte segura. 
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2.1.8 Controle de corrosão 

A proteção de tubos ferrosos e componentes de corrosão interna e externa, 

incluindo testes, inspeções e medidas corretivas apropriadas serão incluídos no 

programa de controle de corrosão. 

Serão estabelecidos os procedimentos para implementar seu programa de 

controle de corrosão. Os procedimentos, incluindo aqueles para projeto, instalação e 

manutenção de sistemas de proteção catódica, serão preparados e implementados 

por/ ou sob a direção de pessoas qualificadas em métodos de controle de corrosão, 

por treinamento ou experiência, ou ambos. 

O programa de controle de corrosão irá abranger os seguintes requisitos, 

conforme apresentado no Capítulo VI do Regulamento Técnico ANP nº 2/2011, 

aprovado pela Resolução ANP n° 6/2011: 

 

 Controle de corrosão externa para oleodutos enterrados;  

 Controle de corrosão interna;  

 Controle de corrosão externa para oleodutos expostos à atmosfera;  

 Os programas de controle de corrosão e a documentação por ele 

gerada, serão revisados e atualizados sempre que necessário, ou no 

mínimo a cada 3 (três) anos; 

 Os programas de controle de corrosão devem ser arquivados por 3 (três) 

anos. 

 

A documentação gerada pelo programa de controle de corrosão será arquivada 

por toda a vida do sistema de oleodutos. 

 

2.1.9 Instalação de proteção catódica 

Devido à natureza da composição do produto transferido (petróleo), não é 

esperado que haja corrosão significativa na superfície interna das tubulações, por 

outro lado, será considerada sobreespessura de corrosão a ser definido durante o 

projeto detalhado e operações de PIG instrumentado ao longo da vida útil do duto para 

monitoramento da espessura da parede do duto. 
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A prevenção de corrosão para tubulações enterradas é baseada em uma 

combinação de revestimento impermeável aderido à superfície do aço e em um 

sistema de proteção catódica. 

O revestimento anticorrosivo externo utilizado será o Polietileno em três 

camadas respeitando a norma ABNT NBR 15221-1. Em caso de falha no revestimento 

anticorrosivo externo, os oleodutos contarão com um sistema de proteção catódica 

por corrente impressa ao longo de todo comprimento para proteção contra corrosão 

externa. 

Os sistemas de proteção catódica, uma vez instalados, requerem manutenção 

e inspeção para identificar as áreas que estão sob proteção e podem identificar áreas 

onde o aumento da demanda atual indica danos ao revestimento. A proteção catódica 

não atua quando a tubulação não está em contato com o solo, tais como, em 

canaletas, tubos-camisa, trechos aéreos da tubulação etc. O bom projeto da tubulação 

deve eliminar o maior número possível de áreas deste tipo, i.e. onde a proteção não 

opera ou fornecer proteção adicional contra corrosão. 

O uso de um sistema de proteção catódica geralmente requer juntas de 

isolamento elétrico nas extremidades da tubulação quando conectado à tubulação 

acima do solo, que normalmente é aterrada. 

 

2.1.10 Prevenção de Danos causados por Terceiros 

2.1.10.1 Prevenção de Danos por Atividades de Terceiros 

Um programa de prevenção de danos por atividades de Terceiros envolvendo 

obras de qualquer natureza sobre, sob ou nas proximidades das faixas do oleoduto 

será elaborado e mantido para eventual ocorrência e atenderá aos seguintes 

requisitos apresentados no Capítulo V do Regulamento Técnico ANP nº 2/2011, 

aprovado pela Resolução ANP n° 6/2011: 

 

 

 Cadastro atualizado dos possíveis agentes de atividades perigosas ao 

longo da faixa, considerando a sua proximidade e outros fatores;   
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 Divulgação do programa junto aos agentes potencialmente geradores de 

danos, orientando-os sobre a localização do sistema do oleoduto na área 

de seu interesse;  

 Divulgação da linha telefônica de acesso gratuito, com atendimento 24 

horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados;  

 Procedimento escrito para notificação dos executantes de interferências 

ou obras adjacentes não autorizadas e imediata sinalização do sistema 

do oleoduto na área das obras;  

 Procedimento escrito de gestão das interferências de Terceiros, 

estabelecendo diretrizes e ações para o gerenciamento das solicitações 

e obras daquela natureza.  

 

O programa de prevenção de danos por atividades de Terceiros, o 

procedimento de gestão das interferências de Terceiros e sua documentação serão 

revisados e atualizados sempre que necessário, ou no mínimo a cada 3 (três) anos. 

A documentação do programa de prevenção de danos por atividades de 

Terceiros e do procedimento de gestão das interferências de Terceiros devem ser 

arquivadas por 3 (três) anos. 

 

2.1.10.2 Prevenção a Furtos 

Eventuais intervenções criminosas no sistema do oleoduto trazem grande risco 

para a comunidade e o meio ambiente. 

As derivações clandestinas e o furto de óleo e derivados são ações criminosas 

que devem ser impedidas e denunciadas a fim de se evitar vazamentos, explosões e 

incêndios. Os pontos de acesso onde as instalações estão localizadas só devem ser 

acessados por pessoal autorizado e qualificado. 

Movimentações suspeitas serão investigadas e verificadas a fim de se impedir 

uma possível ação criminosa. Dentre as movimentações suspeitas, destacam-se: 

 

 Atividades noturnas nas faixas;  

 Forte odor de combustível na área;  
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 Presença de veículos e pessoas com mangueiras e equipamentos 

similares;  

 Obras e construções próximas à faixa;  

 Pessoas trabalhando sem adequada identificação da empresa operante;  

 Caminhões de combustível próximo à faixa do oleoduto;  

 Veículos pesados próximos da faixa do oleoduto.  

 

Um programa de proteção ao sistema do oleoduto será elaborado a fim de 

prevenir ações criminosas (furtos, derivações clandestinas) e minimizar riscos. 

Algumas medidas preventivas podem ser adotadas no combate a essas atividades: 

 

 Visitas às comunidades vizinhas que se localizam próximas à faixa para 

conscientizar a população sobre o perigo e riscos à vida;  

 Articulação e integração com órgãos externos que auxiliem no 

impedimento de atividades criminosas;  

 Simulações de resposta à emergência a fim de garantir que as equipes 

envolvidas na operação e manutenção do oleoduto estejam preparadas 

para qualquer contingência.   

 

2.1.11 Procedimentos para controle de uso e ocupação do solo para as áreas de 

servidão dos dutos 

Os procedimentos aplicáveis ao controle de uso e ocupação do solo 

correspondem a manutenção regular realizada através vistoria contínua da faixa para 

fins de avaliação sobre a necessidade de reparos.  

Geralmente, nos empreendimentos de dutos são contratados os andarilhos de 

faixa para inspeção visual, o que permite a detecção de usos indevidos e impróprios 

da superfície. Essas inspeções visam, ainda, a manutenção da faixa a fim de mantê-

la livre de impeditivos e ocupações. 
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2.1.12 Acompanhamento das condições geotécnicas do substrato 

O programa de inspeção de faixa a ser desenvolvido no projeto executivo deve 

conter inspeções geológico-geotécnica objetivando identificar, cadastrar, classificar e 

monitorar ao longo das faixas de dutos e áreas adjacentes, alterações no solo e/ou 

sub-solo motivadas por fenômenos naturais (geológicos), bem como interferências de 

obras de qualquer natureza com o solo e/ou sub-solo (geotécnicas), detectadas na 

inspeção de rotina, com risco para segurança e integridade estrutural dos dutos. 

 

2.1.13 Desativação do Sistema dos Oleodutos Terrestres 

A desativação do sistema dos oleodutos terrestres ocorre quando o serviço do 

oleoduto resulta na descontinuidade do serviço ou quando visa a manutenção da 

integridade estrutural do sistema. 

As principais situações nas quais o sistema do oleoduto pode ser desativado 

são: 

 Gestão do uso da terra (declives instáveis ou altamente erodíveis, 

travessias de água, áreas suscetíveis à erosão eólica, terras irrigadas 

por inundação, enterramento profundo de tubulações, áreas com acesso 

precário ou limitado);  

 O custo da infraestrutura para manter o sistema do oleoduto não é 

financeiramente viável em relação a sua condição estrutural;  

 Contaminação do solo e das águas subterrâneas por fontes potenciais 

como: produtos químicos de tratamento de tubos, lubrificantes de 

bombas e compressores, substâncias na corrente de hidrocarbonetos, 

vazamentos históricos e vazamentos de produto;  

 Corrosão de oleodutos (perda de metal por reação eletroquímica em 

tubulações enterradas, revestimento corroído de tubos, revestimento 

dissolvido do tubo);  

 Manutenção de equipamentos, componentes e da operação do sistema 

do oleoduto. 

 



 
 

 

Estudo de Análise de Riscos Oleodutos Açu-Barro do Furado - rev.1  30 

Um plano de desativação temporária ou permanente será elaborado em 

conformidade às recomendações do Regulamento Técnico ANP n° 2/2011. 

 

2.1.13.1 Desativação Temporária 

A desativação temporária do sistema do oleoduto consiste na sua retirada de 

operação por um período de tempo pré-determinado, considerando a perspectiva de 

sua utilização futura. Um plano de inspeção e manutenção apropriados serão 

elaborados para todo o período de desativação. 

O plano de desativação temporária, o condicionamento e o retorno operacional 

do sistema do oleoduto atenderão aos requisitos mínimos apresentados no Capítulo 

X do Regulamento Técnico ANP nº 2/2011, aprovado pela Resolução ANP n° 6/2011, 

bem como observadas as disposições da Resolução ANP n. 52/2015. 

A desativação temporária do sistema do oleoduto e seu retorno à operação 

deve ser informada à ANP com antecedência de 60 (sessenta) dias, devendo ser 

encaminhados (i) plano de desativação da instalação, contendo ao menos: motivo da 

desativação, período previsto para a desativação; alterações nas instalações afetas 

àquela objeto da desativação; plano de retorno operacional da instalação; e quaisquer 

outros documentos e informações solicitados pela ANP. 

 

2.1.13.2 Desativação Permanente 

A desativação permamente do sistema do oleoduto ocorre quando o oleoduto 

não é mais operado, ou seja, a operação é permanentemente interrompida. 

O plano de desativação permanente, o condicionamento e a remoção completa 

das instalações do sistema do oleoduto atenderão aos requisitos mínimos 

apresentados no Capítulo X do Regulamento Técnico ANP nº 2/2011, aprovado pela 

Resolução ANP n° 6/2011, bem como observadas as disposições da Resolução ANP 

n. 52/2015. 

A desativação permanente deve ser solicitada à ANP com no mínimo 90 

(noventa) dias de antecedência da data prevista para o início dos serviços de campo 

e só poderá ser iniciada após a aprovação do respectivo Plano de Desativação. 

A conclusão dos serviços de desativação permanente deve ser comunicada à 

ANP por meio do envio do atestado de descomissionamento do sistema do oleoduto 
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a fim de confirmar que os serviços foram executados segundo o plano de desativação 

permanente previamente elaborado. 

Todos os documentos relativos à desativação permanente do sistema do 

oleoduto devem ser arquivados por 5 (cinco) anos após sua efetiva desativação, para 

os trechos removidos, ou por todo período em que permanecerem no local da 

instalação. 

  

2.1.14 Gerenciamento da Integridade 

Um programa de gerenciamento de integridade (PGI) para o sistema do 

oleoduto será desenvolvido e implementado, contendo os seguintes requisitos 

mínimos, recomendados pelo Capítulo VIII do Regulamento Técnico ANP n° 2/2011, 

aprovado pela Resolução ANP nº06/2011: 

 

 Levantamento, revisão e integração de dados;  

 Avaliação de risco;  

 Avaliação de integridade;  

 Gestão da documentação;  

 Definição e planejamento das medidas mitigadoras e seu 

acompanhamento;  

 Avaliação do programa.  

 

O PGI deve especificar como e quando as ações para garantir a integridade 

estrutural do sistema do oleoduto devem ser implementadas e deve considerar a 

necessidade de implementação ou alteração da frequência de ações preventivas, 

mitigadoras ou manutenção das falhas. 

A fase inicial destina-se à verificação das condições de integridade estrutural 

do sistema do oleoduto, existentes no início da implementação do PGI, à primeira 

definição de medidas mitigadoras e seu planejamento de implementação. 

A fase de melhoria contínua destina-se à implementação das medidas 

mitigadoras e seu acompanhamento, à repetição dos processos aplicados na fase 

inicial e à avaliação do programa, para verificar se os objetivos do PGI estão sendo 
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alcançados a fim de mensurar as melhorias na garantia da integridade estrutural e na 

segurança do sistema do oleoduto advindas do PGI. 

O PGI será revisto sempre que necessário, de forma a considerar alterações 

nas legislações dos órgãos ambientais e novas tecnologias de avaliação de 

integridade, além de identificar as novas ações e os intervalos de avaliação de 

integridade recomendados, tanto para a fase inicial como para a fase de melhoria 

contínua, Regulamento Técnico ANP n° 2/2011. 

 

2.1.15 Plano de resposta à emergência 

Um plano de emergência será elaborado e estabelecido pela APE para o caso 

de falhas do sistema dos oleodutos, acidentes ou outras emergências e irá incluir 

procedimentos para ações corretivas adequadas e rápidas que garantam a segurança 

proteção ao meio ambiente e limitando a descarga acidental do sistema. 

O plano incluirá o treinamento da equipe responsável pela execução imediata 

da ação de emergência. A equipe será informada sobre as características do líquido 

(produto) transportado no sistema dos oleodutos e sobre as práticas seguras no 

manuseio de descarga e reparo acidentais das instalações, com ênfase nos 

problemas especiais e precauções adicionais no manuseio de vazamentos e reparos 

do sistema. 

A comunicação do incidente à ANP, aos órgãos ambientais e aos órgãos 

públicos (corpo de bombeiros, polícia, defesa civil) e outras autoridades competentes 

será prevista no plano de resposta à emergência. 

A APE estabelecerá revisões agendadas com a equipe responsável pelos 

procedimentos a serem atendidos em emergências durante intervalos não superiores 

a 6 meses, e as revisões serão conduzidas de modo a consolidar a qualidade do plano 

de resposta à emergência, conforme ASME B31.4. 

Os procedimentos do plano de resposta à emergência irão abranger os 

requisitos mínimos apresentados no Capítulo IX do Regulamento Técnico ANP n° 

2/2011. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO 

As instalações dos oleodutos se iniciam na Unidade para Tratamento de 

Petróleo (UTP) no Porto do Açu (empreendimento objeto de outro processo de 

licenciamento ambiental com licença de instalação de número IN 030949), em São 

João da Barra - RJ, passando pelos municípios de São João da Barra, Campos dos 

Goytacazes e Quissamã e terminam na Estação de Barra do Furado, da Petrobrás, 

no município de Quissamã, Estado do Rio de Janeiro. 

A rota dos oleodutos, no trecho inicial, seguirá paralelamente à já existente 

linha de transmissão (LT) de 345 kV, que interliga a Subestação Porto do Açu até a 

Subestação de Campos (Furnas). A largura da faixa de servidão será de 20 metros, 

com exceção do trecho de 0 km a 1 km+ 125 m a faixa terá no máximo 10 metros e 

do trecho entre 2 km +585 m e 3 km +800 m terá 15 metros. 

O monitoramento e manutenção da faixa de servidão ocorrerá através de 

acessos pertencentes aos mesmos imóveis servientes. 

A rota dos oleodutos interligando o Porto do Açu até o terminal da Petrobras 

em Barra do Furado foi definida com base em diversas variáveis de projeto, tais como: 

 

 Zonas de conservação (ex.: lagoas); 

 Áreas prioritárias relevantes à fauna; 

 Áreas de processos minerários; 

 Comunidades quilombolas; 

 Assentamentos; 

 Sítios arqueológicos e bens tombados; 

 Áreas residenciais; 

 Acessos e uso do solo; 

 Altimetria. 

 

 

Os municípios atravessados pelo traçado são: São João da Barra, Campos dos 

Goytacazes e Quissamã. 

Com relação às vias de acesso e/ou serviço, o empreendimento localiza-se 

próximo à malha viária da região. Dentre as rodovias a serem utilizadas, destacam-se 
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as estaduais RJ-240, RJ-216 e RJ-196. Além destas, serão utilizados os acessos 

existentes nos imóveis a serem interceptados. A Figura 2.5 apresenta o traçado 

preliminar da rota. 

 

Figura 2.5 – Traçado preliminar dos oleodutos 

 
Fonte: Mott MacDonald, 2019 
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2.2.1 Intervenções previstas 

2.2.1.1 Cruzamentos e Travessias 

Os cruzamentos identificados nos sistemas dos oleodutos terrestres se 

caracterizam pela passagem do oleoduto por rodovias, estradas secundárias, 

estradas asfaltadas, dutos e cabos existentes e linhas de transmissão. 

As travessias identificadas nos sistemas dos oleodutos terrestres se 

caracterizam pela passagem do oleoduto através de rios, riachos, canais e regiões 

alagadas, em geral áreas alagadas. 

Estudos técnicos serão realizados, previamente, para a execução dos métodos 

de cruzamentos e travessias. 

Os tipos de cruzamento e travessia identificados ao longo da rota dos sistemas 

dos oleodutos terrestres localizados entre a estação Barra do Furado e a UTP no Porto 

do Açu, para os cenários de importação/internalização e exportação estão 

apresentados a seguir: 

 

 Cruzamentos com rodovia, estrada secundária e estrada asfaltada; 

 Cruzamentos com dutos e cabos existentes; 

 Cruzamentos com linhas de transmissão; 

 Cruzamentos com duto existente (mineroduto); 

 Travessias de rios, canais e áreas alagadas. 

 

O projeto dos cruzamentos e travessias atenderá aos requisitos apresentados 

no Anexo C da ABNT NBR 15280-1. A execução dos cruzamentos e travessias 

atenderá aos requisitos e recomendações estabelecidos pela ABNT NBR 15280-2 e 

ABNT NBR 15280-1. 

A lista de cruzamentos e travessias identificados ao longo da rota do sistema 

do oleoduto terrestre na atual fase do projeto estão apresentadas no Quadro 2.3, 

incluindo coordenadas, descrição, largura, método e extensão do cruzamento (CR) / 

travessia (TR) e município. Não estão previstos dispositivos temporários nem áreas 

de apoio a serem utilizadas.
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Quadro 2.3 - Previsão de intervenções previstas 

N° Tipo Identificação KM Duto Coordenadas Descrição Largura1 (m) 
Método de 

Cruzamento / 
Travessia 

Extensão da 
Travessia / 

Cruzamento (m) 

Tubo 
Camisa 
28'' (m) 

Município 

- Início da Rota  0 
X: 290352,83 
Y: 7586204,99 

- - - - - SJB 

1 Cruzamento CR ES 001 3,7 
X: 288623,19 
Y: 7583903,52 

Estrada asfaltada 59,99 Sem tubo camisa 63,99 N/A SJB 

2 Cruzamento CR ES 002 7,1 
X: 286248,37 
Y: 7581595,90 

Estrada 
secundária 

13,65 Sem tubo camisa 17,65 N/A SJB 

3 Cruzamento CR ES 003 8,5 
X: 285144,15 
Y: 7580799,59 

Estrada 
secundária 

5,06 Sem tubo camisa 9,06 N/A SJB 

4 Cruzamento CR ES 004 8,9 
X: 284764,58 
Y: 7580454,53 

Rodovia RJ-240 14,66 Com tubo camisa 20,66 18,66 SJB 

5 Travessia TR RI 001 10,4 
X: 283617,00 
Y: 7579606,00 

Rio 31,82 Cavalote 51,82 N/A SJB 

6 Travessia TR RI 002 10,6 
X: 283452,29 
Y: 7579537,88 

Brejo 34,53 Cavalote 54,53 N/A SJB 

7 Travessia TR RI 003 10,7 
X: 283318,36 
Y: 7579503,38 

Brejo 18,31 Cavalote 38,31 N/A SJB 

8 Cruzamento CR ES 005 11,7 
X: 282518,64 
Y: 7578962,93 

Estrada 
secundária 

5,44 Sem tubo camisa 9,44 N/A SJB 

9 Cruzamento CR ES 006 13,0 
X: 281438,06 
Y: 7578304,25 

Estrada 
secundária 

10,23 Sem tubo camisa 14,23 N/A SJB 

10 Cruzamento CR ES 007 13,9 
X: 281001,69 
Y: 7577646,20 

Estrada asfaltada 14,06 Sem tubo camisa 18,06 N/A SJB 

11 Cruzamento CR ES 008 14,8 
X: 280179,77 
Y: 7577272,43 

Estrada 
secundária 

25,16 Sem tubo camisa 29,16 N/A SJB 

12 Travessia TR RI 004 15,8 
X: 279269,69 
Y: 279269,69 

Rio 33,59 Cavalote 53,59 N/A SJB/ CDG 

13 Cruzamento CR ES 009 16,8 
X: 278519,29 
Y: 7576241,88 

Estrada 
secundária 

12,70 Sem tubo camisa 16,70 N/A CDG 

14 Cruzamento CR ES 010 17,9 
X: 278327,00 
Y: 7575265,00 

Estrada 
secundária 

6,61 Sem tubo camisa 14,61 N/A CDG 

15 Cruzamento CR ES 011 18,5 
X: 278058,21 
Y: 7574693,55 

Estrada asfaltada 31,84 Sem tubo camisa 35,84 N/A CDG 

                                                

1Largura do rio, rodovia, estrada e outros. 
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N° Tipo Identificação KM Duto Coordenadas Descrição Largura1 (m) 
Método de 

Cruzamento / 
Travessia 

Extensão da 
Travessia / 

Cruzamento (m) 

Tubo 
Camisa 
28'' (m) 

Município 

16 Cruzamento CR ES 012 19,0 
X: 277740,73 
Y: 7574283,01 

Estrada asfaltada 11,37 Sem tubo camisa 15,37 N/A CDG 

17 Cruzamento CR ES 013 20,4 
X: 276496,15 
Y: 7573856,82 

Estrada 
secundária 

11,75 Sem tubo camisa 15,75 N/A CDG 

18 Travessia TR RI 005 21,6 
X: 275654,67 
Y: 7573022,45 

Rio 40,97 Cavalote 60,97 N/A CDG 

19 Travessia TR RI 006 23,8 
X: 275062,70 
Y: 7570970,91 

Rio/Vala/ Córrego 2,73 Cavalote 22,73 N/A CDG 

20 Cruzamento CR ES 014 24,7 
X: 274681,00 
Y: 7570184,00 

Estrada 
secundária 

4,81 Sem tubo camisa 12,81 N/A CDG 

21 Cruzamento CR ES 015 25,0 
X: 274478,00 
Y: 7569939,00 

Estrada asfaltada 9,24 Sem tubo camisa 17,24 N/A CDG 

22 Cruzamento CR ES 016 25,0 
X: 274474,00 
Y: 7569923,00 

Drenagem N/D N/D N/D N/D CDG 

23 Cruzamento CR ES 017 25,5 
X: 274200,00 
Y: 7569508,00 

Estrada 
secundária 

6,08 Sem tubo camisa 14,08 N/A CDG 

24 Cruzamento CR ES 018 25,9 
X: 273836,00 
Y: 7569290,00 

Estrada 
secundária 

3,69 Sem tubo camisa 11,69 N/A CDG 

25 Cruzamento CR ES 019 26,0 
X: 273769,00 
Y: 7569251,00 

Drenagem N/D N/D N/D N/D CDG 

26 Cruzamento CR ES 020 26,9 
X: 273369,14 
Y: 7568549,70 

Estrada asfaltada 12,28 Sem tubo camisa 16,28 N/A CDG 

27 Travessia TR RI 007 27,5 
X: 273215,36 
Y: 7567967,62 

Rio/Vala/ Córrego 7,07 Cavalote 27,07 N/A CDG 

28 Cruzamento CR ES 021 28,3 
X: 272983,78 
Y: 7567235,21 

Rodovia RJ-196 11,54 Com tubo camisa 17,54 15,54 CDG 

29 Travessia TR RI 008 28,8 
X: 272936,00 
Y: 7566757,00 

Rio 12,19 Cavalote 32,19 N/A CDG 

30 Cruzamento CR ES 022 29,9 
X: 273015,00 
Y: 7565641,00 

Estrada 
secundária 

9,19 Sem tubo camisa 17,19 N/A CDG 

31 Cruzamento CR ES 023 30,6 
X: 273170,07 
Y: 7565031,97 

Estrada 
secundária 

22,35 Sem tubo camisa 26,35 N/A CDG 

32 Cruzamento CR ES 024 31,2 
X: 273259,81 
Y: 7564384,57 

Estrada 
secundária 

6,58 Sem tubo camisa 10,58 N/A CDG 

33 Travessia TR RI 009 31,4 
X: 273286,65 
Y: 7564229,22 

Rio 11,01 Cavalote 31,01 N/A CDG 

34 Cruzamento CR ES 025 32,4 
X: 273458,39 
Y: 7563233,42 

Estrada 
secundária 

15,81 Sem tubo camisa 19,81 N/A CDG 

35 Cruzamento CR ES 026 32,9 
X: 273571,00 
Y: 7562775,00 

Estrada asfaltada 14,86 Sem tubo camisa 12,86 N/A CDG 
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N° Tipo Identificação KM Duto Coordenadas Descrição Largura1 (m) 
Método de 

Cruzamento / 
Travessia 

Extensão da 
Travessia / 

Cruzamento (m) 

Tubo 
Camisa 
28'' (m) 

Município 

36 Travessia TR RI 010 33,8 
X: 273171,00 
Y: 7562042,00 

Rio 12,24 Cavalote 32,24 N/A CDG 

37 Travessia TR RI 011 35,6 
X: 272295,85 
Y: 7560474,17 

Rio 14,84 Cavalote 34,84 N/A CDG 

38 Travessia TR RI 012 35,8 
X: 272199,77 
Y: 7560263,86 

Rio 144,55 Furo direcional 174,55 N/A CDG 

39 Cruzamento CR ES 027 36,2 
X: 272017,00 
Y: 7559865,00 

Rodovia RJ 196 8,28 Com tubo camisa 18,28 12,28 CDG 

40 Cruzamento CR ES 028 38,0 
X: 272579,00 
Y: 7558252,00 

Estrada 
secundária 

6,23 Sem tubo camisa 14,23 N/A CDG 

41 Cruzamento CR ES 029 41,0 
X: 275078,00 
Y: 7556741,00 

Estrada 
secundária 

4,61 Sem tubo camisa 12,61 N/A CDG 

42 Cruzamento CR ES 030 42,1 
X: 275888,00 
Y: 7555961,00 

Estrada 
secundária 

5,47 Sem tubo camisa 13,47 N/A CDG 

43 Travessia TR RI 013 42,6 
X: 275952,00 
Y: 7555480,00 

Rio 30,19 Cavalote 50,19 N/A CDG 

44 Cruzamento CR ES 031 42,9 
X: 275956,00 
Y: 7555205,00 

Estrada 
secundária 

6,10 Sem tubo camisa 14,10 N/A CDG 

45 Cruzamento CR ES 032 43,4 
X: 275882,00 
Y: 7554738,00 

Rio N/D N/D N/D N/D CDG / QUI 

46 Cruzamento CR ES 033 45,2 
X: 275399,00 
Y: 7553041,00 

Rodovia RJ 196 12,71 Com tubo camisa 22,71 16,71 QUI 

- Final da rota - 45,3 
X: 275428,62 
Y: 7553015,13 

- - - - - QUI 

Fonte: Açu Petróleo, 2019
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2.2.1.2 Ocupações humanas 

A faixa que acomodará os oleodutos Açu-Barra do Furado será instalada, ao 

longo de toda sua extensão, em uma região com poucas mudanças com relação às 

características socioeconômicas e de ocupação. 

Como pode ser verificado nos desenhos Oleodutos – Rota Terreste, 

disponibilizado no anexo A1, existem poucas ocupações humanas instaladas ao longo 

do traçado e estão dispersas, sem grandes áreas urbanizadas, com exceção da 

ocupação humana instalada nas proximidades do km 19+000 da faixa. 

Assim, para realizar as estimativas de risco, foram propostos dois pontos 

notáveis com o objetivo de representar os riscos da faixa. 

O ponto notável PN1 foi escolhido por se tratar da área urbanizada levantada 

mais próxima da faixa.  

Já o ponto notável PN2 foi escolhido devido a região possuir o maior número 

de residências próximas à faixa, apesar de estarem distantes entre si, atendendo à 

um intervalo de 500 metros de extensão do duto que deve ser considerado no cálculo 

do risco social. As características do ponto notável PN2 representa, quase que em 

sua totalidade, a região do traçado dos oleodutos.   

Na Tabela 2.2 é apresentado os pontos notáveis suas respectivas localizações. 

 

Tabela 2.2 - Ocupação humana  

Ocupação humana 
Descrição / Bairro Cidade 

ID km dos dutos 

PN1 19+000 Mussurepe 
Campos dos 
Goytacazes 

PN2 30+000 São Martinho 
Campos dos 
Goytacazes 

 

2.2.1.2.1 Matriz de ocupação humana 

Para a realização do quantitativo de pessoas presentes nos pontos notáveis 

escolhidos foram utilizados dados do censo IBGE 2010. O número de habitantes das 

populações idenfiticadas, foram estimados a partir do cálculo do número médio de 

moradores por domicílio (NHD) da cidade de Campos dos Goytacazes, calculado a 

seguir: 
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Número de Habitantes (NH) (Censo 2010): 463.731 habitantes 

Número total de Domicílios (NTD) (censo 2010): 142.418 domicílios 

 

NHD = NH / NTD → NHD = 463.731 / 142.418 → NHD = 3,26 hab/domicílio 

 

O valor de NHD foi então multiplicado pelo número de domicilios, idenfiticados 

atraves de imagem satélite, para contabilizar o número de habitantes. 

Foi considerado ainda que os estabelecimentos comerciais menores são 

ocupados pela própria população local, assim não foram feitas distinções para os 

mesmos. 

Os resultados do quantitativo de pessoas presentes nos pontos notáveis 

escolhidos para a estimativa de risco estão apresentados na Tabela 2.3 e Tabela 2.4. 

 

Obs: Segundo TNO Purple Book para as áreas residenciais  o número de 

habitantes deve ser multiplicado por fator de 0.7 para estimar o número de pessoas 

presentes durante o dia. Já durante a noite deve ser utilizado o valor integral de 

habitantes.
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Tabela 2.3 – Matriz de ocupação humana o PN1 

 

ID: PN1 km: 19+000 

Cidade: Campos dos Goytacazes Bairro: Mussurepe 

População 

ID Descrição 
N° 

Domicílios 
N° 

Habitantes 
Pop Dia Pop Noite 

POP 01 
Área 

residencial 
40 130 91 130 

 

Legenda: 
 População residencial 
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Tabela 2.4 – Matriz de ocupação humana do PN2 

 

ID: PN2 km: 30+000 

Cidade: Campos dos Goytacazes Bairro: São Martinho 

População 

ID Descrição 
N° 

Domicílios 
N° 

Habitantes 
Pop Dia Pop Noite 

POP 01 
Área 

residencial 
01 4 3 4 

POP 02 
Área 

residencial 
02 7 5 7 

POP 03 
Área 

residencial 
04 14 10 14 

POP 04 
Área 

residencial 
03 10 7 10 

POP 05 
Área 

residencial 
05 17 12 17 

POP 06 
Área 

residencial 
06 20 14 20 

POP 07 
Área 

residencial 
03 10 7 10 

 

Legenda: 
 População residencial  Extensão do duto considerado – 500 metros 
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2.2.2 Dados meteorológicos 

A realização de análise de consequências e riscos leva em consideração as 

condições meteorológicas da região, ou seja, velocidade e direção dos ventos, 

estabilidade atmosférica, temperatura ambiente e umidade relativa do ar. 

Para este estudo foram utilizados os dados meteorológicos coletados pela 

estação meteorológica automática (EMA) cujo código da Organização Meteorológica 

Mundial (OMM) é 86890 e está instalada no município de Campos dos Goytacazes, 

estado do Rio de Janeiro (RJ), conforme pode ser observado no parecer do 

meteorologista constante no Anexo G.  

A posição da estação meteorológica utilizada neste estudo em raio de 50 km 

aproximadamente representa a região de validade dos dados meteorológicos para fins 

climáticos.   

Esta estação meteorológica tem seus os sensores de medição instalados em 

uma torre metálica de 10 metros de altura e a temperatura e a umidade relativa do ar 

são medidas em uma altura de 1,5 metros acima do solo, enquanto as medições da 

velocidade e da direção do vento são obtidas no topo da torre.   

Para este estudo foram utilizados os dados coletados de 01 de janeiro de 2015 

a 31 de dezembro de 2019. Na análise de frequência da direção e velocidade dos 

ventos, só foram utilizadas as velocidades iguais ou superiores a 0,5 m/s.  Após a 

retirada dos valores menores do que 0,5 m/s restaram 33.264 horas, sendo 17.691 

horas no período diurno e 15.573 horas no período noturno.   

Para as médias diurnas foram considerados os dados das 06:01 às 18:00hr.  

Para as médias noturnas foram considerados os dados das 18:01 às 06:00hr.  

A Tabela 2.5 apresenta as condições climáticas utilizadas nas simulações: 

 

Tabela 2.5 - Condições climáticas utilizadas no estudo 

Parâmetro Dia Noite 

Umidade relativa do ar (%) 69,9 80,1 

Velocidade dos ventos (m/s) 4,55 3,50 

Temperatura ambiente (ºC) 25,4 23,0 

Estabilidade Pasquill D D 

Fonte: Estação Meteorológica Automática OMM86890 de Campos do Goytacazes (RJ). 
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A distribuição das frequências dos ventos para os períodos diurno e noturno 

estão apresentadas na Tabela 2.6 e Tabela 2.7. 

Tabela 2.6 - Frequência dos ventos por classe de velocidade (período diurno) 

PERÍODO: De 06:01h ÀS 18h (dia) - todas as classes de estabilidade. 

Direção 
Intervalo de classes das velocidades (m/s) 

 v <= 2,0   2,0 <v<= 3,0   3,0<v<=5,0   5,0<v<=6,0   v > 6,0  Soma 

N 1,22 1,36 2,68 0,92 1,20 7,38 
NE 0,93 1,79 9,42 7,80 22,47 42,41 
E 0,70 2,49 10,66 1,42 0,20 15,48 

SE 1,64 3,85 2,29 0,10 0,02 7,91 
S 1,57 3,72 4,14 0,60 0,31 10,33 

SW 0,63 1,88 6,65 1,82 1,44 12,42 
W 1,40 0,71 0,28 0,01 0,01 2,41 

NW 1,07 0,36 0,22 0,01 0,01 1,67 
Total 9,16 16,15 36,36 12,68 25,65 100,00 

Fonte: Estação Meteorológica Automática OMM86890 de Campos do Goytacazes (RJ). 

 

Tabela 2.7 - Frequência dos ventos por classe de velocidade (período noturno) 

PERÍODO: De 18:01h ÀS 06h (noite) - todas as classes de estabilidade. 

Direção 
Intervalo de classes das velocidades (m/s) 

 v <= 2,0   2,0 <v<= 3,0   3,0<v<=5,0   5,0<v<=6,0   v > 6,0  Soma 

N 3,23 2,59 3,80 1,07 0,48 11,16 
NE 4,32 6,21 14,01 6,72 11,03 42,29 
E 2,71 3,60 4,24 0,32 0,13 11,00 

SE 2,01 1,70 1,51 0,10 0,05 5,37 
S 2,08 1,71 1,67 0,35 0,23 6,04 

SW 2,26 2,68 5,02 1,23 1,35 12,54 
W 5,70 1,80 0,62 0,00 0,01 8,13 

NW 3,29 0,13 0,03 0,00 0,01 3,47 
Total 25,61 20,43 30,90 9,79 13,27 100,00 

Fonte: Estação Meteorológica Automática OMM86890 de Campos do Goytacazes (RJ). 
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3 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DOS PRODUTOS ENVOLVIDOS 

Os oleodutos avaliados têm como finalidade a movimentação de petróleo bruto.  

A FISPQ completa do produto encontra-se no Anexo B – Ficha de Informação 

de Segurança de Produto Químico – FISPQ. 

A ficha de informações de segurança de produto químico – FISPQ – destina-se 

a fornecer informações sobre vários aspectos dos produtos químicos que estão 

presentes nas indústrias, quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio 

ambiente, tendo por base uma composição média representativa para os produtos 

manuseados em nível nacional. A FISPQ fornece, para esses aspectos, 

conhecimentos básicos sobre os produtos, recomendações sobre medidas de 

proteção e ações em situação de emergência. 

3.1 CATEGORIA DE REATIVIDADE 

A classificação do produto quanto a sua reatividade obedece às categorias 

apresentadas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Classificação de gases e líquidos inflamáveis quanto à reatividade 

Categoria 0 – Reatividade Média/Alta 

Gases puros e misturas que podem ignizar nas condições 
de pressão e temperatura quando expostos ao ar, exceto 
os de reatividade baixa. 

Líquidos puros e misturas com ponto de fulgor (PF) <0°C 
e ponto de ebulição (ou início da ebulição) (PE) ≤ 37,8°C 

Categoria 0 - Reatividade Baixa 

Metano 

Cloreto de metila 

Cloreto de etila 

Categoria 1 
Líquidos puros e misturas com PF < 21°C e que não sejam 
classificadas com Categoria 0 

Categoria 2 Líquidos puros e misturas com PF ≥ 21°C. 

Fonte: Tabela 9 – Manual Bevi Risk- Module B, página 20/44 

 

Desta forma, para definição da categoria de reatividade do produto 

transportado foi necessário verificar as propriedades físico-químicas fornecidas em 

sua respectiva FISPQ, no que diz respeito a Ponto de Fulgor (PF) e/ou Ponto de 

Ebulição (PE).  

A Tabela 3.2 apresenta a classificação de reatividade do produto transportado 

pelos Oleodutos Açu-Barra do Furado.  
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Tabela 3.2 - Categoria de reatividade do produto transportado 

Produto Ponto de Fulgor 
Categoria de 
reatividade 

Petróleo < 23 °C 2 

Fonte: RCG Herco Consultoria de Riscos 
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4 IDENTIFICAÇÃO DE CENÁRIOS ACIDENTAIS 

4.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo contempla a etapa de identificação dos perigos associados à 

futura operação dos dois Oleodutos Açu-Barra do Furado. A Seção 4.2 apresenta uma 

breve descrição da técnica de Análise Preliminar de Perigos - APP, utilizada para a 

identificação dos riscos e definição das hipóteses e respectivos cenários acidentais. 

 

4.2 METODOLOGIA 

A identificação dos perigos foi realizada a partir da aplicação da técnica Análise 

Preliminar de Perigos (APP), do inglês Preliminary Hazard Analysis (PHA), 

desenvolvida pelo programa de segurança militar do Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos (MIL-STD-882B). 

A APP é uma técnica estruturada que tem por objetivo identificar os perigos 

presentes na operação, ocasionados por eventos indesejáveis. Normalmente, a APP 

é utilizada na fase inicial do projeto, embora venha sendo também bastante aplicada 

em unidades em operação, permitindo uma análise crítica dos sistemas de segurança 

existentes e a identificação das possíveis hipóteses de acidentes. 

A APP focaliza os eventos perigosos cujas falhas têm origem na instalação em 

análise, contemplando tanto as falhas intrínsecas de equipamentos, de instrumentos 

e de materiais, assim como erros humanos. 

No presente trabalho foram identificados os eventos (perigos) capazes de dar 

origem a acidentes nas instalações analisadas, os quais foram denominados como 

“Hipóteses Acidentais”. Em seguida foram identificadas as causas para cada uma 

destas hipóteses e suas respectivas consequências (efeitos), as quais dependem da 

evolução do acidente após a sua ocorrência. O conjunto formado pela Hipótese 

Acidental e por suas consequências, é denominado “Cenário Acidental”. Após a 

identificação das causas e efeitos, efetuou-se uma avaliação qualitativa da frequência 

de ocorrência e da consequência dos mesmos (perigos), a partir do estabelecimento 

prévio de cada uma dessas categorias (Frequência e de Consequência). 

Considerando que o Risco é uma combinação entre Frequência e Consequência, 

obtém-se dessa forma uma avaliação qualitativa desses riscos. 
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As informações referentes às hipóteses acidentais são inseridas em uma 

planilha específica (planilha da APP), cujo modelo é apresentado na Figura 4.1.
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Figura 4.1 – Modelo de planilha da APP 

Análise  Preliminar de Perigos (APP) 

Área: Subsistema: Data: 

Perigos Causas 
Modos de Detecção e 
Medidas de Mitigação 

Efeitos Freq. Grav. Clas. Recomendações Hip. 

        
 

Fonte: RCG Herco Consultoria de Riscos 
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Os campos constantes da referida planilha estão assim descriminados:  

 

 Área: é o conjunto da instalação a ser analisada. 

 Subsistema: é a divisão da Área em segmentos, de forma a facilitar o estudo. 

Normalmente está dividido de acordo com as etapas do processo ou 

localização/disposição física dos equipamentos. 

 Data: data da realização da análise. 

 Perigos: evento que define a hipótese acidental e está normalmente associado 

a uma ou mais condições com potencial de causar danos às pessoas, ao 

patrimônio ou ao meio ambiente. 

 Causas: fatos geradores dos eventos acidentais descritos na coluna “Perigo”, 

que geralmente estão associados à ocorrência de falhas intrínsecas em 

equipamentos ou com a execução de procedimentos errados/inadequados 

(falhas operacionais/erros humanos). 

 Efeitos: possíveis consequências associadas a um determinado perigo. 

 Dispositivos de Proteção e Controle: dispositivos já instalados e em 

funcionamento que servem para mitigação de risco, seja reduzindo a 

probabilidade ou limitando a gravidade de cada cenário. 

 Categoria de Frequência: graduação qualitativa da Frequência de ocorrência 

de determinada hipótese acidental, conforme classificação apresentada no 

Quadro 4.1. 

 Categoria de Severidade: graduação qualitativa do efeito associado ao 

cenário acidental, de acordo com a classificação apresentada no Quadro 4.2. 

 Classificação: grau de risco associado ao cenário acidental, resultante da 

combinação das categorias de Frequência e de Severidade, conforme critério 

estabelecido na Matriz de Riscos apresentada no Quadro 4.3. 

 Observações/Recomendações: observações pertinentes ao perigo e 

respectivos cenários acidentais, sistemas de segurança existentes ou 

recomendações para o gerenciamento dos riscos associados. 

 Hipótese: número sequencial do perigo identificado. 

 



 
 

 

Estudo de Análise de Riscos Oleoduto Açu-Barro do Furado - rev.1  51 

O Quadro 4.1 apresenta as categorias de Frequência utilizadas para a APP, 

enquanto o Quadro 4.2 apresenta as categorias de gravidade.  
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Quadro 4.1 - Categorias de frequência 

Fonte: RCG Herco Consultoria de Riscos 
 

 
Quadro 4.2 - Categorias de severidade 

CATEGORIAS DE SEVERIDADE 

Categoria Descrição 

I 
(Desprezível) 

Sem danos ou danos insignificantes aos equipamentos e propriedade; 
 
Não ocorrem lesões, o máximo que pode ocorrer são casos de primeiros 
socorros ou atendimento médico menor;  
 
Sem comprometimento significativo extra-muros e do meio ambiente. 

II 
(Marginal) 

Danos leves aos equipamentos e a propriedade;  
 
Lesões leves em funcionários, em terceiros e/ou em pessoas extra-muros; 
 
Comprometimento do meio ambiente, porém passível de controle através de 
equipamentos e medidas operacionais adequadas. 

III 
(Crítica) 

Danos severos aos equipamentos e a propriedade, levando à parada ordenada 
da Unidade e/ou perda de disponibilidade do sistema;  
 
Lesões de gravidade moderada em funcionários, em terceiros e/ou em pessoas 
extra-muros, com possibilidade de vítimas fatais;  
 
Danos substanciais ao meio ambiente; 
  
Exige ações corretivas imediatas para evitar seu desdobramento em catástrofe. 

IV 
(Catastrófica) 

Danos irreparáveis aos equipamentos e à propriedade, levando à parada 
desordenada da Unidade e/ou sistema (reparação lenta ou impossível);  
 
Provoca mortes ou lesões graves em funcionários, em terceiros e/ou em pessoas 
extra-muros;  
 
Severa degradação ambiental, com alterações populacionais e/ou estruturais. 

Fonte: RCG Herco Consultoria de Riscos 

 

O Quadro 4.3 apresenta a Matriz de Riscos, resultante da combinação das 

categorias de Frequência e de Gravidade. 

  

CATEGORIAS  DE  FREQUÊNCIA 

Categoria Descrição 

A 
(Extremamente 

remota) 

Conceitualmente possível, mas extremamente improvável de ocorrer ao longo da 
vida útil da instalação. 

B  
(Remota) 

Não esperado ocorrer ao longo da vida útil da instalação. 

C  
(Ocasional) 

Possível que ocorra até uma vez ao longo da vida útil da instalação. 

D 
(Provável) 

Esperado ocorrer mais de uma vez ao longo da vida útil da instalação. 
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Quadro 4.3 – Matriz de riscos 

MATRIZ  DE  RISCOS 

Gravidade 

Frequência 

I II III IV 

Leve Moderada Crítica Catastrófica 

A 
Extremamente 

remota 
RMB RMB RB RM 

B Remota RMB RB RM  RA 

C Ocasional RB  RM  RA RMA 

D Provável RM  RA RMA RMA 

Fonte: RCG Herco Consultoria de Riscos 

 

Legenda: 

RMB Risco Muito Baixo 

RB Risco Baixo 

RM Risco Médio 

RA Risco Alto 

RMA Risco Muito Alto 

 

4.3 EQUIPE DE TRABALHO 

O desenvolvimento da APP foi realizado em conjunto com profissional que 

representam, em termos de conhecimentos técnicos, cada área juntamente com 

representante da RCG Herco. 

Os participantes estão listados no Quadro 4.4, a lista de presença consta no 

Anexo C. 

 
Quadro 4.4 - Participantes do desenvolvimento da APP 

Nome Setor/Área 

Bruno Tiago Wehmuth RCG Herco Consultoria de Riscos 

Kézia O. de Lima da Silva RCG Herco Consultoria de Riscos 

Elizabeth Carvalho Mott MacDonald 
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4.4 QUADRO-RESUMO 

No Quadro 4.5 é apresentado o quantitativo de ocorrências de cada grau de 

risco para as hipóteses acidentais apresentadas nas planilhas contendo a análise 

preliminar de perigos que estão apresentadas no Anexo C.  

 

Quadro 4.5 - Resultado da classificação de risco 

Gravidade 

Frequência 

I II III IV 

Leve Moderada Crítica Catastrófica 

A 
Extremamente 

remota 
  1 e 7 4 

B Remota  2 e 8 5  

C Ocasional 3 e 9 6   

D Provável     

Fonte: RCG Herco Consultoria de Riscos 

 

Legenda: 

RMB Risco Muito Baixo 

RB Risco Baixo 

RM Risco Médio 

RA Risco Alto 

RMA Risco Muito Alto 
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5 CÁLCULO DAS CONSEQUÊNCIAS E VULNERABILIDADE 

Este capítulo apresenta a metodologia de cálculo e os resultados obtidos nas 

simulações de consequências (efeitos físicos) e análise de vulnerabilidade, para as 

hipóteses acidentais identificadas na APP. 

 

5.1 ANÁLISE DE CONSEQUÊNCIAS 

A análise de consequências é uma ferramenta usada durante a análise de 

riscos para a avaliação das consequências dos cenários acidentais. Estes cenários 

são avaliados através de modelagens matemáticas mediante a utilização de 

softwares. Neste estudo foi utilizado o software PHAST – Process Hazard Analysis 

Software Tools. Para este estudo estão sendo considerados os equipamentos 

existentes no interior da área delimitada para o empreendimento. 

A avaliação dos efeitos físicos decorrentes de possíveis acidentes com 

vazamentos de produtos perigosos depende das propriedades físico-químicas destas 

substâncias, das condições ambientais, da dimensão do vazamento e outros fatores 

que resultam em diferentes cálculos de taxas de vazamentos e consequentemente 

em tipologias acidentais distintas. 

Na caracterização das hipóteses foram considerados os seguintes aspectos: 

 

 Produto (composição); 

 Estado físico do produto (líquido, gasoso ou bifásico); 

 Forma de armazenamento (normal, refrigerado, saturado ou inertado); 

 Inventário; 

 Elevação em relação ao solo; 

 Pressão do produto; 

 Temperatura do produto; 

 Direção do vazamento; 

 Localização (área externa ou interna); 

 Condições do vazamento (diâmetro de abertura, distância ao ponto de 

vazamento, altura do ponto do vazamento em relação ao solo); 

Se em área interna: dimensões no interior da edificação. 
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5.2 EFEITOS FÍSICOS ESTUDADOS 

Os alcances dos danos considerados para as substâncias inflamáveis estão 

relacionados com os seguintes valores de referência: 

 

Limite Inferior de Inflamabilidade 100% de letalidade. 

Radiação térmica de 5 kW/m2 Limite de dor alcançado após 15 s. 

Radiação térmica de 9,80 kW/m2 1% de letalidade em 20 s. 

Sobrepressão de 0,069 bar Limite inferior de danos estruturais sérios. 

Sobrepressão de 1 bar 1% letalidade (hemorragia pulmonar) 

 

5.2.1 Modelo matemático para determinação dos níveis de interesse. 

Os níveis de interesse fornecidos ao Programa PHAST para o cálculo das 

distâncias provindas dos cenários acidentais foram obtidos através da aplicação dos 

modelos matemáticos para o cálculo da probabilidade de morte, denominados 

PROBIT (Pr). 

A relação entre a probabilidade de morte e o correspondente PROBIT segue 

uma curva do tipo sigmoide. A Tabela 5.1 apresenta o valor de PROBIT em função da 

probabilidade de morte, em valores percentuais. 

 

Tabela 5.1 - PROBIT e probabilidade de morte. 

% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 2,67 2,95 3,12 3,25 3,36 3,45 3,52 3,59 3,66 

10 3,72 3,77 3,82 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 

20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 

30 4,48 4,5 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 

40 4,75 4,77 4,8 4,82 4,85 4,87 4,9 4,92 4,95 4,97 

50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,1 5,13 5,15 5,18 5,2 5,23 

60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,5 

70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

% 0,00 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 

Fonte: AICHE, 2000, Pág. 247. 
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Radiação Térmica 

Para a definição do valor de radiação térmica correspondente ao nível de 

letalidade de 1% foi utilizada a equação de Probit de Tsao-Perry:  

 

Pr= -36,38 + 2,56 ln [ t.I(4/3) ] 

      

 

Onde: 

Pr – valor de Probit; 

t – tempo de exposição expresso em s (segundos); 

I – Intensidade de Radiação Térmica (kW/m²). 

 

O tempo de exposição à radiação térmica considerado é de no máximo 20 

segundos conforme orientação do Manual Bevi Risk Assessments.   

 

Sobrepressão 

O valor corresponde a 1% de letalidade para o efeito físico sobrepressão foi 

obtido através da equação de Probit de Eisenberg:  

 

Y = - 77,1 + 6,91ln (P) 

 

Onde: 

Y – valor de Probit; 

P – Intensidade de sobrepressão (bar). 

 

5.3 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ESTIMATIVA DOS EFEITOS FÍSICOS 

5.3.1 Dimensão de orifícios 

Para a avaliação das consequências foram consideradas as seguintes 

hipóteses de vazamento amplamente utilizadas, sendo corroborada conforme item 

8.4.1.2 da norma técnica CETESB P4.261: 
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Ruptura: diâmetro do vazamento igual a 100% do diâmetro do duto. 

Fenda: diâmetro do vazamento igual a 20% do diâmetro do duto. 

Furo: diâmetro do vazamento igual a 5% do diâmetro do duto. 

 

5.3.2 Cálculo das liberações 

O tempo de vazamento para as liberações acidentais foi considerado de 600 

segundos, amplamente utilizado, sendo corroborada conforme item 7.4.1.3 da Norma 

Técnica CETESB, P4.261-dez/2011.  

 

5.3.3 Taxas de vazamento durante o bombeamento 

As taxas de vazamento durante o bombeamento, separadas por tipo de furo, 

foram calculadas através do PHAST.  

Com relação ao cálculo da taxa de vazamento para os cenários de Ruptura 

(100%) e Fenda (20%) o software apresentou taxas de vazamento muito elevadas, 

quando comparadas com a vazão de operação máxima dos dutos.  

Desta forma, para realização das simulações de Fenda e Ruptura, as taxas de 

vazamento foram fixadas pela vazão máxima de operação dos dutos, acrescida por 

um fator 1,2. 

 A escolha do fator de 1,2 teve como base outros estudos  de análise de riscos 

que envolvem sistemas com operações de oleodutos, e tem como objetivo levar em 

consideração a curva de bomba caracteristica a fim de obter a maior vazão possível 

em sistemas de bombeamento. 

 

5.4 ÁRVORE DE EVENTOS 

As árvores de eventos utilizadas neste estudo são apresentadas na Figura 5.1 

e Figura 5.2. 
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Figura 5.1 – Árvore de eventos típica para vazamento catastrófico do duto de líquido inflamável 

 
 

Figura 5.2 – Árvore de eventos típica para vazamento devido a ruptura parcial do duto de 
líquido inflamável 

 
 

5.5 DADOS DE ENTRADA DAS SIMULAÇÕES  

A  Tabela 5.2 apresenta os dados de entrada dos cenários a serem avaliados 

neste estudo. 

Em relação às simulações, foram realizadas as seguintes considerações: 

 

 Os resultados das simulações, apresentados a seguir, consideram que 

os efeitos físicos ocorrem ao nível do solo. 

 Foi utilizado modelo TNT para a estimativa dos níveis de sobrepressão. 

 Para as simulações de vazamento de petróleo foi utilizado n-Decano 

como produto representativo. 

  

(1)

0.4

(2)

0.6

Vazamento de líquido 

inflamável devido à ruptura 

catastrófica
Explosão em nuvem

Incêndio em nuvem

Dispersão

(1)   Depende da taxa de vazamento e reatividade do material.

(2)   Depende na região da passagem da nuvem

Evento Iniciador Ignição Imediata
Ignição 

Retardada

Condição para 

explosão
Consequências

Incêndio em poça

(1)

0.4

(2)

0.6

Vazamento de líquido 

inflamável devido à ruptura 

parcial (fenda ou furo)
Explosão em nuvem

Incêndio em nuvem

Dispersão

(1)   Depende da taxa de vazamento e reatividade do material.

(2)   Depende na região da passagem da nuvem

Evento Iniciador Ignição Imediata
Ignição 

Retardada

Condição para 

explosão
Consequências

Incêndio em poça
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Tabela 5.2 - Dados de entrada para simulação 

Área Subsistema Produto 

Cenários p/ simulação 

Identificação 
do cenário  

Diâmetro do 
vazamento 

(mm) 

Pressão 
(kgf/cm2) 

Temp. 
(°C) 

Vazão 
(kg/s) 

Oleoduto 20" Exportação 
 

Petróleo 

001.PE.20.P 25,4 

40 Amb. 

35,77 

002.PE.20.M 101,6 216,40 

003.PE.20.G 508 216,40 

Oleoduto 32" 
Importação / 

Internalização 
Petróleo 

004.PE.32.P 40,64 

80 Amb. 

64,81 

005.PE.32.M 162,56 865,60 

006.PE.32.G 812,8 865,60 

 

5.6 RESULTADOS DA ANÁLISE DE CONSEQUÊNCIA 

Na Tabela 5.3 é apresentado os resultados obtidos nas simulações para cada 

cenário acidental. 

As plotagens dos efeitos físicos estão disponibilizadas no anexo E. 

Quanto aos resultados apresentados cabe esclarecer que para a tipologia 

incêndio em poça, os resultados apresentados se referem a incêndio em poça 

imediata (early pool fire), pois conforme metodologia de cálculo de risco utilizada pela 

PHAST RISK, incêndios em poça retardadas (late pool fire) só ocorrem quando o 

produto vazado possui volatilidade mais elevada, o que possibilita a formação da 

tipologia Flash Fire, ou seja, que permita a formação de uma nuvem inflamável, que 

ao encontrar uma fonte de ignição retardada entre em combustão, se tornando assim 

a fonte de ignição da poça retardada.  

O produto transportado pelos oleodutos foi classificado como categoria de 

reatividade 2 (ver capítulo 3) e desta forma além de possuírem uma baixa 

probabilidade de ignição imediata, possuem também uma baixa volatilidade. Sendo 

assim não é esperada a formação de Flash Fire, esta afirmação é corroborada pelos 

resultados das simulações, onde pode ser visto que tal tipologia acidental não foi 

gerada. 

Ainda, segundo RIVM Report 620550001/2010 não é esperado ocorrer ignições 

retardadas para cenários de vazamentos envolvendo líquidos inflamáveis 

classificados na categoria de reatividade 2, sendo que as tipologias acidentais que 

contribuem para o risco devem estar relacionadas à ignição imediata, neste caso, 

incêndio em poça imediata (early pool fire).  
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 Tabela 5.3 - Resultados das simulações 

Alcance das tipologias acidentais (m) 

Área Subsistema Ponto notável 
Identificação 
do cenário 

Período 

Incêndio em Poça 
(kW/m²) 

Flash 
Fire 

Explosão (bar) 

5,0 9,8 LII 0,069 1,0 

Oleoduto 20" 
Exportação 

 
PN1 e PN2 

001.PE.20.P 
Dia 42,06 25,48 - - - 

Noite 40,37 24,12 - - - 

002.PE.20.M 
Dia 83,38 43,87 - - - 

Noite 79,16 42,73 - - - 

003.PE.20.G 
Dia 83,38 43,87 - - - 

Noite 79,16 42,73 - - - 

Oleoduto 32" 
Importação / 

Internalização 
PN1 e PN2 

004.PE.32.P 
Dia 60,37 31,24 - - - 

Noite 57,27 30,22 - - - 

005.PE.32.M 
Dia 144,76 81,09 - - - 

Noite 137,92 78,81 - - - 

006.PE.32.G 
Dia 144,76 81,09 - - - 

Noite 137,92 78,81 - - - 
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6 ESTIMATIVA DE FREQUÊNCIAS 

Para a determinação das frequências de ocorrência dos cenários acidentais 

dos dois Oleodutos Açu-Barra do Furado, foram utilizadas as informações disponíveis 

no Relatório Técnico do CONCAWE n° 3/19 – Performance of European Cross-

Country Oil Pipelines – Statiscal Summary of Reportes Spillages – 2019 

(correspondente ao período 1971 a 2017). 

 

6.1 DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DOS CENÁRIOS ACIDENTAIS 

ENVOLVENDO OLEODUTOS 

Atualmente, 76 empresas e agências que operam oleodutos na Europa fornecem 

dados para a pesquisa anual do CONCAWE. Em 2017, os dados foram recebidos de 

62 operadores representando cerca de 131 sistemas de dutos, que representam um 

comprimento total de 32,250 km.  

Em 2017 foram reportados 11 incidentes que estavam relacionados com 

derivações clandestinas (theft attempts - third party intentional). Este valor é menor 

que o apresentado em 2015 (87) e 2016 (60), porém ainda está alto comparado com 

o valor histórico (28 incidentes relacionados com derivações clandestinas no período 

entre 1971 a 2012). 

Excluindo os incidentes relacionados a derivações clandestinas, foram 

reportados 2 incidentes em 2017, que correspondem a uma taxa de 0,06 incidentes 

para cada 1000 km de duto, isso representa pouco mais de um terço da taxa média 

dos últimos cinco anos, e um valor inferior à taxa média global (1971-2017) que é 0,46 

para cada 1000 km. 

Desta forma, para os oleodutos Açu-Barra do Furado foi utilizado a frequência 

global do CONCAWE de 4,6E-04 oc/km.ano.  

A distribuição por tipo de causa para a frequência global é apresentada na 

Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 – Distribuição da frequência de ocorrência por tipo de causa 

Causa 
Número de 

acidentes por 
causa 

Distribuição 
(%) 

Frequência de 
ocorrência (oc/m.ano) 

Defeitos de material e construção 135 26,79 1,23E-07 

Operacional 37 7,34 3,38E-08 

Corrosão 141 27,98 1,29E-07 

Movimentação de Solo 15 2,98 1,37E-08 

Ação de Terceiros 176 34.92 1,61E-07 

TOTAL 504 100 4,60E-07 

Fonte: RCG Herco Consultoria de Riscos 

 

Para realizar a distribuição por tamanho de furo (5%, 20% e ruptura) foram 

utilizadas as informações presentes na tabela 3 do CONCAWE, que apresenta a 

distribuição por tamanho de furo, para diferentes tipos de causas. A distribuição pode 

ser verificada na Tabela 6.2. 

 

Tabela 6.2 - Distribuição dos incidentes por causas e tamanho de furo 

Causas No hole Pinhole Fissure Hole Split Rupture Total 

Defeitos de material e construção 
10 

(3,85%) 
5 

(1,76%) 
14 

(4,96%) 
13 

(4,57%) 
17 

(5,88%) 
7 

(2,49%) 
66 

(23,50%) 

Erro Operacional 
2 

(0,77%) 
- 

1 
(0,35%) 

2 
(0,70%) 

3 
(1,04%) 

5 
(1,78%) 

13 
(4,64%) 

Corrosão - 
27 

(9,49%) 
11 

(3,90%) 
25 

(8,78%) 
17 

(5,88%) 
5 

(1,78%) 
85 

(29,83%) 

Causas Naturais - 
1 

(0,35%) 
2 

(0,71%) 
- 

2 
(0,69%) 

2 
(0,71%) 

7 
(2,46%) 

Atividades de Terceiros 
1 

(0,38%) 
4 

(1,41%) 
20 

(7,08%) 
34 

(11,95%) 
13 

(4,50%) 
42 

(14,95%) 
114 

(40,27%) 

Total 
13 

( 5,00%) 
37 

(13,00%) 
48 

(17,00%) 
74 

(26,00%) 
52 

(18,00%) 
59 

(21,00%) 
285 

(100%) 

Fonte: CONCAWE report 3/19, table 3, page 24 

 

A Tabela 6.3 apresenta a porcentagem correspondente para cada causa e 

tamanho de furo. 

 

Tabela 6.3 - Distribuição dos incidentes após agrupamento dos tamanhos de furo 

Causas 
Agrupamento dos tamanhos de furo 

Total Furo Fenda Ruptura 
(No hole + Pinhole + Fissure + Hole) (Split) (Rupture) 

Defeitos de material e construção 15,13 % 5,88 % 2,49 % 23,50 % 

Erro Operacional 1,83 % 1,04 % 1,78 % 4,64 % 

Corrosão 22,17 % 5,88 % 1,78 % 29,83 % 

Causas Naturais 1,06 % 0,69 % 0,71 % 2,46 % 

Atividades de Terceiros 20,82 % 4,50 % 14,95 % 40,27 % 

Total 61,00 % 18,00 % 21,00 % 100,00%  

Fonte: RCG Herco Consultoria de Riscos 
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As frequências de ocorrência utilizadas no estudo são obtidas multiplicando as 

frequências de ocorrência pela distribuição dos incidentes agrupados por tamanho de 

furo apresentada na Tabela 6.3.  

A Tabela 6.5 apresenta as frequências de ocorrência utilizadas para os 

oleodutos por tamanho de furo. 

 

Tabela 6.4 - Frequência por tamanho de furo 

Frequência de ocorrência por tamanho de furo 
(oc/m.ano) 

Furo Fenda Ruptura 

2,81E-07 8,28E-08 9,66E-08 

Fonte: RCG Herco Consultoria de Riscos 

 

6.1.1 Frequências de ocorrência utilizadas nas simulações 

A Tabela 6.5 apresenta as frequências de ocorrências por tipo de furo 

referentes a cada uma das hipóteses acidentais estudadas. 

 

Tabela 6.5 - Frequência por tamanho de furo 

Frequência de ocorrência por tamanho de furo 
(oc/m.ano) 

Furo Fenda Ruptura 

2,81E-07 8,28E-08 9,66E-08 

Fonte: RCG Herco Consultoria de Riscos 

 

6.1.1.1 Extensão considerada do duto 

Conforme orientações da norma técnica CETESB P4.261 para a estimativa de 

risco foi avaliada uma extensão de 500 metros de duto. 

 

6.2 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O CÁLCULO DE RISCO 

 

Foi utilizado o software PHAST RISK para a avaliação quantitativa dos riscos, 

o qual permite utilizar uma Árvore de Eventos com o objetivo de avaliar as frequências 

de cada um dos cenários de acidente, para cada um dos eventos iniciadores (EI), 

multiplicando o valor da frequência do EI pelas probabilidades de cada uma das 

ramificações dos itens do cabeçalho da Árvore de Eventos. 
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A Árvore de Eventos leva em consideração a ocorrência ou não de várias 

premissas até a obtenção das taxas de frequência de ocorrência dos possíveis 

cenários acidentais, como por exemplo:  

 

 Ignição imediata no local, resultando, no caso de liberação contínua, na 

formação de jato de fogo ou incêndio em poça; 

 Ocorrência no período do dia ou da noite; 

 Direção e velocidade dos ventos, dentre outros. 

 

A dispersão da nuvem depende, fundamentalmente, da velocidade do vento e 

do grau de turbulência da atmosfera no momento da ocorrência do evento, o que é 

calculada automaticamente pelo software. 

Os dados de inputs para utilização no programa PHAST RISK estão 

relacionados a seguir: 

 

6.2.1 Direção do Vento 

 

Foram utilizadas as direções de vento apresentadas no capítulo 2, item 2.2.2. 

 

6.2.2  Probabilidade de Ignição imediata 

 

A definição da probabilidade de ignição imediata foi realizada através da Tabela 

6.6.  
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Tabela 6.6 - Probabilidades de ignição imediata 

Classificação da 
substância 

Unidade de Transporte Tipo de vazamento 
Probabilidade 

de ignição 
imediata 

Categoria 0 

Caminhão-tanque 
Contínuo 0,1 

Instantâneo 0,4 

Vagão-tanque 
Contínuo 0,7 

Instantâneo 0,7 

Navio 

Contínuo, 180 m3 0,5 

Contínuo, 90 m3 0,7 

Contínuo 0,09 

Categoria 1 
Caminhão-tanque, 

Vagão-tanque e Navio 
Contínuo / 

Instantâneo 
0,065 

Categoria 2 
Caminhão-tanque, 

Vagão-tanque e Navio 
Contínuo / 

Instantâneo 
0,01 

Fonte: Tabela 8 – Manual Bevi Risk- Module B, página 20/44 

 

A Tabela 6.7 apresenta  a probabilidade de ignição imediata do produto 

transportado pelos Oleodutos Açu-Barra do Furado.  

 

Tabela 6.7 - Probabilidades de ignição imediatas utilizadas no estudo 

Produto 
Categoria 

de 
reatividade 

Tipo de 
vazamento 

Probabilidade de 
ignição imediata 

Petróleo 2 
Pequeno, médio e 

ruptura 
0,01 

Fonte: RCG Herco Consultoria de Riscos 

 

6.2.3 Ignição retardada 

 

Conforme classificação do produto quanto à categoria de reatividade, não é 

esperado que ocorra ignição retardada. 

 

6.2.4 Probabilidade de Explosão / Incêndio em nuvem 
 

No item 3.4.6.9, página 22-44 do Manual Bevi Risk Assessments tem-se os 

seguintes valores para as probabilidades de ocorrência de cada uma das tipologias: 

40% para VCE; e 60% para flash fire. 
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6.2.5 Porcentagem de pessoas abrigadas e desabrigadas utilizadas para o 

cálculo de risco social. 

Os valores para percentual de abrigados/desabrigados foram adotados 

conforme estabelecido pelo Green Book – TNO, Capítulo 7, Conteúdo 4, Tabela 1: 

 

 Probabilidade de abrigados/desabrigados período diurno: 0,36 / 0,64; 

 Probabilidade de abrigados/desabrigados período noturno: 0,92 / 0,08. 
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7 ESTIMATIVA DE RISCO 

Neste capítulo estão apresentados os cálculos do Risco Individual e do Risco 

Social para os Oleodutos Açu-Barra do Furado.  

7.1 RISCO INDIVIDUAL 

É a probabilidade (em um período anual) de uma pessoa localizada em um 

determinado local vir a óbito em consequência de um acidente ocorrido nas 

instalações industriais em estudo. 

Portanto, o risco individual refere-se ao nível de risco que uma pessoa está 

exposta, devido às instalações presentes nesta área. Este risco é apresentado através 

de um contorno sobre o mapa (Lay-out) das instalações e circunvizinhanças, e é 

conhecido como contorno de risco ou Iso-Risco. 

Os contornos de risco são representados por linhas, as quais apresentam 

valores de risco iguais para todos os pontos pertencentes a uma mesma linha (daí a 

denominação Iso-Risco). Normalmente o risco decai rapidamente em relação à 

distância do ponto de ocorrência do acidente, por isso os contornos são desenhados 

de forma decrescente e apresentados em escala logarítmica. Por exemplo: 10-5, 10-6, 

10-7, etc. (estes valores representam a probabilidade de fatalidade por ano). Desta 

forma, os contornos de risco são usados para a determinação do nível de exposição 

de populações, tais como escolas, conjuntos residenciais, hospitais ou áreas limítrofes 

da empresa.  

O software PHAST RISK (versão 6.7) efetua o cálculo para cada um dos 

cenários identificados, chamados de eventos iniciadores. Em sua rotina interna 

(PHAST RISK) faz as seguintes considerações: 

 

 Para cada evento iniciador há uma série de probabilidades consideradas para 

os diversos cenários em que este poderá se desdobrar, como por exemplo, as 

condições meteorológicas e as fontes de ignição. A isto denominamos de 

“árvore de eventos”. Para cada “ramo” da árvore há uma probabilidade que 

deve ser multiplicada pela frequência do evento iniciador. Então se multiplica 

cada uma dessas probabilidades, tendo-se por fim a frequência em cada 

“campo”. 
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 Em cada um desses cenários gerados existem consequências danosas ao ser 

humano, como por exemplo, radiação térmica gerada por um incêndio e/ou a 

sobrepressão provocada por uma explosão. Para cada consequência é 

calculada a área de risco, denominada “vulnerável”, e em cada local da matriz 

associa-se as probabilidades de lesões desses efeitos (por exemplo, 1% de 

probabilidade de morte, ou então, 50% de lesão pulmonar). Com isto tem-se a 

gravidade esperada para cada cenário. 

 Num próximo passo, o risco então é calculado pela multiplicação da frequência 

pela gravidade esperada para cada “campo” da matriz. Então se soma o 

produto gerado em cada “evento desdobrado” para resultar no valor do risco 

para cada evento iniciador. Depois, somam-se os valores gerados para todos 

os eventos iniciadores para ter-se o valor do risco total para cada “campo” da 

matriz. 

 Tendo-se os valores para cada “campo”, basta então que os pontos que se 

encontram com o mesmo valor sejam unidos, como por exemplo, 1x10-5, ou 

1x10-6, dando origem às curvas de Iso-Risco. 

 

7.1.1 Critérios de tolerabilidade do risco individual 

Os resultados obtidos devem ser comparados com os critérios de tolerabilidade 

de risco preconizados no Anexo I da Instrução Técnica nº 06/2019 do INEA, que 

determina que o risco individual proporcionado pelo empreendimento será 

considerado tolerável se:  

 A curva de iso-risco correspondente a 10-5 fatalidades por ano não envolver, 

parcial ou totalmente, uma ocupação sensível; 

 

7.1.2 Resultados das simulações 

Os resultados obtidos com a estimativa de risco individual são apresentados 

em forma de perfil de risco e através dos contornos de isorrisco. 

Os perfis de risco individual, para cada ponto notável e oleoduto avaliado, estão 

apresentados da Figura 7.1 à Figura 7.4. 

Os contornos de isorrisco estão disponíveis no Anexo F – Curvas de Isorrisco. 
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Figura 7.1 - Perfil de risco individual no PN1 para o Oleoduto 20” 

 
Distâncias atingidas pelos níveis de risco estudados (m) 

1E-04 0,0 1E-05 0,0 1E-06 0,0 1E-07 20,0 1E-08 37,0 
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Figura 7.2 - Perfil de risco individual no PN1 para o Oleoduto 32” 

 
Distâncias atingidas pelos níveis de risco estudados (m) 

1E-04 0,0 1E-05 0,0 1E-06 0,0 1E-07 64,0 1E-08 71,0 

 

Figura 7.3 - Perfil de risco individual no PN2 para o Oleoduto 20” 

 
Distâncias atingidas pelos níveis de risco estudados (m) 

1E-04 0,0 1E-05 0,0 1E-06 0,0 1E-07 22,0 1E-08 35,0 
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Figura 7.4 - Perfil de risco individual no PN2 para o Oleoduto 32” 

 
Distâncias atingidas pelos níveis de risco estudados (m) 

1E-04 0,0 1E-05 0,0 1E-06 0,0 1E-07 62,0 1E-08 71,0 

 

Analisando os resultados obtidos para risco individual, pode ser concluído que 

as estimativas de risco individual, em todos os pontos notáveis e oleodutos avaliados, 

não atingiu o valor de 1x10-5/ano, que quando comparados com os critérios de 

aceitabilidade de risco impostos no Anexo I da Instrução Técnica nº 06/2019 do INEA, 

demonstram que os riscos individuais se encontram na região de risco tolerável. 

 

7.2 RISCO SOCIAL 

O Risco Social indica a probabilidade de fatalidade que um certo grupo de 

pessoas está exposta face a ocorrência de um acidente. Dessa forma, o Risco Social 

considera a área circunvizinha à instalação e pode ser expresso por vítimas 

estatisticamente esperadas em um determinado período de tempo, por exemplo: 

vítimas/ano. 

O Risco Social é, em geral, expresso na forma de curvas FxN (Frequência x 

Número de Vítimas) e permite verificar a frequência esperada de ocorrência de 



 
 

 

Estudo de Análise de Riscos Oleodutos Açu-Barro do Furado - rev.1  73 

acidentes, em geral expressa em base anual, com um número de vítimas maior ou 

igual a um determinado valor. 

Os resultados obtidos nas simulações foram comparados com o critério de 

tolerabilidade de riscos preconizados no Anexo I da Instrução Técnica nº 06/2019 do 

INEA. A Figura 7.5 apresenta o gráfico FN para a apresentação do risco social 

conforme INEA. 

 

 

Figura 7.5 – Gráfico FN para apresentação do risco social 

 
 

Conforme Anexo I da Instrução Técnica o risco social proporcionado pelo 

empreendimento será considerado tolerável se:  

 A curva de distribuição acumulada complementar, desenhada sobre o gráfico 

FN, ficar abaixo ou, no máximo, tangenciar a reta inferior do gráfico. 

 

7.2.1 Resultados 

Os resultados obtidos com a estimativa de risco social são apresentados em 

forma de curvas F-N e está disponível na Figura 7.6 e Figura 7.7. 
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No ponto notável PN1 para ambos os oleodutos estudados não foi gerada curva 

FN o que indica que o número de fatalidades não chega ao unitário, ou seja, não se 

espera vítimas em decorrência de acidente. 

 

Figura 7.6 - Curva FN no PN2 Oleoduto 20” 
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Figura 7.7 - Curva FN no PN2 Oleoduto 32” 

 

 

Analisando o resultado de risco social obtido no ponto notável PN2 para ambos 

os oleodutos, verifica-se que a curva FN gerada se encontra abaixo da reta inferior do 

gráfico, que quando comparado com os critérios de tolerabilidade de riscos 

preconizados no Anexo I da Instrução Técnica nº 06/2019 do INEA, o risco social é 

considerado tolerável.
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8 MEDIDAS PREVENTIVAS E MITIGADORAS DO RISCO 

 

A realização da APP permitiu a identificação de uma série de eventos perigosos 

capazes de dar origem a acidentes nos oleodutos analisados. Com o objetivo de 

prevenir e mitigar os riscos existentes foram feitas 4 recomendações, conforme 

abaixo: 

  

 Desenvolver um programa de inspeção da faixa a ser definido durante o 

projeto executivo respeitando as exigências do Regulamento Técnico de 

Dutos Terrestres (RTDT) da ANP n°2/2011. 

 

 Desenvolver plano de emergência será elaborado e estabelecido pela APE 

para o caso de falhas do sistema dos oleodutos, acidentes ou outras 

emergências e irá incluir procedimentos para ações corretivas adequadas 

e rápidas que garantam a segurança proteção ao meio ambiente e 

limitando a descarga acidental do sistema. 

 

 Desenvolver programa de controle de corrosão externa e interna dos 

oleodutos. 

 

 Desenvolver programa de inspeção geológico-geotécnica. 

 

 

 

  



 
 

 

Estudo de Análise de Riscos Oleodutos Açu-Barro do Furado - rev.1  77 

9 CONCLUSÕES 

Neste capítulo estão apresentadas as conclusões do Estudo de Análise de 

Riscos dos Oleodutos Açu-Barra do Furado. 

Os riscos avaliados foram comparados com os critérios de tolerabilidade 

estabelecidos conforme Anexo I da Instrução Técnica nº 06/2019, emitido pelo INEA. 

Como o Anexo I da Instrução Técnica nº 06/2019 do INEA não traz orientações 

nem premissas específicas sobre a estimativa de riscos em dutos, para as 

informações complementares foi utilizada como base a Norma Técnica CETESB 

P4.261, 2° edição de dezembro de 2011, Parte II e III (Termo de Referência para a 

Elaboração de Estudo de Análise de Risco para empreendimentos pontuais e para 

dutos). 

 

9.1 METODOLOGIA DO ESTUDO 

A partir da Identificação de perigos – APP foram identificadas nove hipóteses 

para as quais foram realizadas as simulações das consequências das hipóteses com 

severidade crítica ou catastrófica. 

Para as simulações das Consequências utilizou-se o programa PHAST - 

Process Hazard Analysis Software Tools, versão 6.7, onde os valores de referência 

utilizados foram: 

 

 Radiação térmica (incêndio em poça): 5,0 kW/m² e nível correspondente a 1% 

de probabilidade de fatalidade de acordo com a equação de Tsao-Perry; 

 Incêndio em nuvem (flashfire): até o limite inferior de inflamabilidade (100% de 

fatalidade); 

 Sobrepressão: 0,069 bar e nível correspondente a 1% de probabilidade de 

fatalidade de acordo com a equação de Eisenberg; 

 

No que diz respeito a avaliação dos riscos, utilizou-se o PHAST RISK (versão 

6.7), integrando frequências e consequências para todos os cenários gerados a partir 

de cada um dos eventos iniciadores (hipóteses acidentais) identificados no Capítulo 

4, levando em consideração as distâncias atingidas para os efeitos físicos. 
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9.2 RESULTADOS OBTIDOS 

Analisando os resultados obtidos para risco individual, pode ser concluído que 

as estimativas de risco individual, em todos os pontos notáveis e oleodutos avaliados, 

não atingiu o valor de 1x10-5/ano, que quando comparados com os critérios de 

aceitabilidade de risco impostos no Anexo I da Instrução Técnica nº 06/2019 do INEA, 

demonstram que os riscos individuais se encontram na região de risco tolerável. 

No ponto notável PN1 para ambos os oleodutos estudados não foi gerada curva 

FN o que indica que o número de fatalidades não chega ao unitário, ou seja, não se 

espera vítimas em decorrência de acidente. 

Analisando o resultado de risco social obtido no ponto notável PN2 para ambos 

os oleodutos, verifica-se que a curva FN gerada se encontra abaixo da reta inferior do 

gráfico, que quando comparado com os critérios de tolerabilidade de riscos 

preconizados no Anexo I da Instrução Técnica nº 06/2019 do INEA, o risco social é 

considerado tolerável. 
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Anexo A 

Mapas de localização 

A1 - Traçado Oleodutos Açu-Barra do Furado 

A2 - Mapas de População  

A3 - Documentação pertinente ao projeto 
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Anexo A1 

Traçado Oleodutos Açu-Barra do Furado 

  



RJ

Sou rc e:  Esr i, Dig ita lGlo b e, Ge o Eye , Ea r ths ta r Ge og r ap hic s, CNE S/Air bu s DS, USD A, U SGS , Ae ro GR ID , IG N,  a nd  t he  G IS U se r Co mm u n ity

UTP

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEGENDA

TABELAS

PLANTA CHAVE

0 EMITIDO PARA COMENTÁRIOS
REV. DESCRIÇÃO

PROJETO:

TÍTULO:

NÚMERO:

NÚMERO DO CONTRATO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
NÚMERO DO CREA

20/12/19

REVISÃO: FOLHA: ESCALA:
0 1/1 1:20 000 A1

DATA ELABORADOR VERIFICADOR APROVADOR

1 - COORDENADAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - COORDENADAS UTM NO SISTEMA SIRGAS 2000 ZONA 24S;
3 - NENHUM REVESTIMENTO INTERNO É PREVISTO PARA OS OLEODUTOS.;
4 - LEVANTAMENTO VISUAL ATRAVÉS DO MAPA. TRECHO SEM INFORMAÇÕES DO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO;
5 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FEITO PELA CONTROL E ENVIADO A WOOD NO
DIA 22/11/2019.

[1] UTP-2.MDE-2.2900-11-WGK-001 - OLEODUTOS - MEMORIAL DESCRITIVO
- CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE OLEODUTOS;
[2] UTP-2.DES-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PLANTA CHAVE DE MACRO
LOCALIZAÇÃO;
[3] UTP-2.LMT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE MATERIAL - DUTOS;
[4] UTP-2.RTE-2.2900-31-WGK-003 - OLEODUTOS - REQUISIÇÃO DE MATERIAS
- TUBOS;
[5] UTP-2.RLT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE CRUZAMENTOS E
TRAVESSIAS DOS DUTOS;
[6] UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-004 - OLEODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
- TUBOS;
[7] UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PREMISSAS DO PROJETO;
[8] LAYOUT UTP - HOLD.
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Cruzamentos conforme Ref.[5]
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DETALHES DO DUTO OLEODUTOS - ROTA TERRESTRE - PLANTA E PERFIL Km 000+000.00 AO Km 010+000.00 (02 OLEODUTOS)

NOTAS
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TUBO 20" x 7,9 mm API 5L Grau X70 (EXPORTAÇÃO)
FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

ANODO LINEAR MMO
VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE
15 m

TUBO 32" x 12,7 mm API 5L Grau X70 (IMPORTAÇÃO/INTERNALIZAÇÃO)
FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

VER REF.[3] E [4]

ANODO LINEAR MMO
VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE
15 m

VER REF.[3] E [4]
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20 m

Travessia (Rio) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada não pavimentada) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada pavimentada) - ver nota 4

Válvulas Intermediárias
MSL - METROS SOBRE O NÍVEL DO MAR
HDD - FURO DIRECIONAL

SEÇÃO SEM INFORMAÇÃO
TOPOGRÁFICA

KP Coordenada L Coordenada N
0.000 290 353 7 586 205
1.000 289 358 7 586 107
2.000 289 370 7 585 203
3.000 289 090 7 584 366
4.000 288 361 7 583 684
5.000 287 575 7 583 080
6.000 286 864 7 582 376
7.000 286 268 7 581 616
8.000 285 496 7 580 998
9.000 284 708 7 580 397

10.000 283 875 7 579 852

KP principal
Coordenada  L Coordenada N Especificação

Inicial 3.657 288 623.19 7 583 903.52
Final 3.717 288 582.93 7 583 859.05
Inicial 4.011 288 352.13 7 583 677.66
Final 4.015 288 348.99 7 583 675.33
Inicial 5.995 286 867.37 7 582 379.77
Final 6.004 286 860.89 7 582 373.36
Inicial 7.028 286 248.37 7 581 595.90
Final 7.042 286 238.69 7 581 586.28
Inicial 7.732 285 734.77 7 581 119.36
Final 7.733 285 733.88 7 581 118.90
Inicial 7.941 285 549.13 7 581 024.58
Final 7.943 285 547.20 7 581 023.59
Inicial 8.187 285 329.42 7 580 912.40
Final 8.193 285 324.23 7 580 909.75
Inicial 8.406 285 144.15 7 580 799.59
Final 8.411 285 140.53 7 580 796.06
Inicial 8.919 284 764.58 7 580 454.53
Final 8.934 284 753.79 7 580 444.61 Rodovia RJ-240

Lago
Estrada não 
pavimentada

Vala

Vala

Brejo
Estrada não 
pavimentada

Cruzamentos
KPs

SEPA - Estrada 
asfaltada

Vala

Cruzamento não identificado na
topografia



RJ

Sou rc e:  Esr i, Dig ita lGlo b e, Ge o Eye , Ea r ths ta r Ge og r ap hic s, CNE S/Air bu s DS, USD A, U SGS , Ae ro GR ID,  IG N,  a nd  th e  G IS U se r C om m u ni ty

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

274000

27
40

00

276000

27
60

00

278000

278000

280000

280000

282000

282000 284000

28
40

00

286000

28
60

00

75
72

00
0

7572000

75
74

00
0

7574000

7576000

7576000

7578000

7578000

7580000

75
80

00
0

7582000

75
82

00
0

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEGENDA

TABELAS

PLANTA CHAVE

0 EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

REV. DESCRIÇÃO

PROJETO:

TÍTULO:

NÚMERO:

NÚMERO DO CONTRATO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
NÚMERO DO CREA

20/12/19

REVISÃO: FOLHA: ESCALA:
0 1/1 1:20 000 A1

DATA ELABORADOR VERIFICADOR APROVADOR

1 - COORDENADAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - COORDENADAS UTM NO SISTEMA SIRGAS 2000 ZONA 24S;
3 - NENHUM REVESTIMENTO INTERNO É PREVISTO PARA OS OLEODUTOS;
4 - LEVANTAMENTO VISUAL ATRAVÉS DO MAPA. TRECHO SEM INFORMAÇÕES DO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO;
5 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FEITO PELA CONTROL E ENVIADO A WOOD NO
DIA 22/11/2019.

[1] UTP-2.MDE-2.2900-11-WGK-001 - OLEODUTOS - MEMORIAL DESCRITIVO
- CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE OLEODUTOS;
[2] UTP-2.DES-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PLANTA CHAVE DE MACRO
LOCALIZAÇÃO;
[3] UTP-2.LMT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE MATERIAL - DUTOS;
[4] UTP-2.RTE-2.2900-31-WGK-003 - OLEODUTOS - REQUISIÇÃO DE MATERIAS
- TUBOS;
[5] UTP-2.RLT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE CRUZAMENTOS E
TRAVESSIAS DOS DUTOS;
[6] UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-004 - OLEODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
- TUBOS;
[7] UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PREMISSAS DO PROJETO;
[8] LAYOUT UTP - HOLD.
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Cruzamentos conforme Ref.[5]
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TUBO 20" x 7,9 mm API 5L Grau X70 (EXPORTAÇÃO)

FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

ANODO LINEAR MMO

VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE

TUBO 32" x 12,7 mm API 5L Grau X70 (IMPORTAÇÃO/INTERNALIZAÇÃO)

FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

VER REF.[3] E [4]

ANODO LINEAR MMO

VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE

VER REF.[3] E [4]
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018.000 KP

009.000

Campos dos
Goytacazes

Travessia (Rio) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada não pavimentada) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada pavimentada) - ver nota 4

Válvulas Intermediárias
MSL - METROS SOBRE O NÍVEL DO MAR
HDD - FURO DIRECIONAL

SEÇÃO SEM INFORMAÇÃO
TOPOGRÁFICA

KP Coordenada L Coordenada N
10.000 283 875 7 579 852
11.000 283 028 7 579 382
12.000 282 252 7 578 756
13.000 281 437 7 578 280
14.000 280 857 7 577 567
15.000 279 937 7 577 232
16.000 279 066 7 576 791
17.000 278 382 7 576 070
18.000 278 261 7 575 094
19.000 277 737 7 574 267
20.000 276 790 7 574 052

KP principal
Coordenada  L Coordenada N Especificação

Inicial 10.341 283 634.49 7 579 616.73
Final 10.372 283 608.20 7 579 600.69
Inicial 10.541 283 452.29 7 579 537.88
Final 10.575 283 418.42 7 579.531.15
Inicial 10.679 283 318.36 7 579 503.38
Final 10.698 283 300.81 7 579.498.15
Inicial 11.660 282 518.64 7 578 962.93
Final 11.665 282 514.25 7 578 959.72
Inicial 12.285 282 015.77 7 578 596.84
Final 12.304 282 000.04 7 578 586.20
Inicial 12.976 281 438.06 7 578 304.25
Final 12.986 281 438.14 7 578 294.02
Inicial 13.048 281 407.15 7 578 248.24
Final 13.051 281 404.58 7 578 246.80
Inicial 13.835 281 001 69 7 577 646.20
Final 13.849 280 988.90 7 577 640.36
Inicial 14.753 280 179.77 7 577 272.43
Final 14.779 280 154.89 7 577 268.68
Inicial 16.780 278 519.29 7 576 241.88
Final 16.792 278 511.34 7 576 231.97
Inicial 18.449 278 058.21 7 574 693.55
Final 18.481 278 040.04 7 574 667.40
Inicial 18.984 277 740.73 7 574 283.01
Final 18.995 277 739.26 7 574 271.74

Rio

Brejo

Estrada não 
pavimentada

Estrada não 
pavimentada

Lago
Estrada 

pavimentada
Estrada não 
pavimentada
Estrada não 
pavimentada

Rodovia RJ-216

Estrada não 
pavimentada

Brejo

Brejo

Cruzamentos
KPs

Coordenada  L Coordenada N
Inicial 14.998 279 938.54 7 577 232.66
Final 15.181 279 759.08 7 577 195.90
Inicial 15.371 279 572.99 7 577 157.77
Final 15.791 279 240.71 7 576 906.59
Inicial 17.813 278 326.98 7 575 265.92
Final 18.157 278 190.01 7 574 953.74

Trecho sem informação topográfica
KPs

Cruzamento não identificado na
topografia



RJ

Sou rc e:  Esr i, Dig ita lGlo b e, Ge o Eye , Ea r ths ta r Ge og r ap hic s, CNE S/Air bu s DS, USD A, U SGS , Ae ro GR ID,  IG N,  a nd  th e  G IS U se r C om m u ni ty

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEGENDA

TABELAS

PLANTA CHAVE

0 EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

REV. DESCRIÇÃO

PROJETO:

TÍTULO:

NÚMERO:

NÚMERO DO CONTRATO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
NÚMERO DO CREA

20/12/19

REVISÃO: FOLHA: ESCALA:
0 1/1 1:20 000 A1

DATA ELABORADOR VERIFICADOR APROVADOR

1 - COORDENADAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - COORDENADAS UTM NO SISTEMA SIRGAS 2000 ZONA 24S;
3 - NENHUM REVESTIMENTO INTERNO É PREVISTO PARA OS OLEODUTOS;
4 - LEVANTAMENTO VISUAL ATRAVÉS DO MAPA. TRECHO SEM INFORMAÇÕES DO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO;
5 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FEITO PELA CONTROL E ENVIADO A WOOD NO
DIA 22/11/2019.

[1] UTP-2.MDE-2.2900-11-WGK-001 - OLEODUTOS - MEMORIAL DESCRITIVO
- CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE OLEODUTOS;
[2] UTP-2.DES-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PLANTA CHAVE DE MACRO
LOCALIZAÇÃO;
[3] UTP-2.LMT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE MATERIAL - DUTOS;
[4] UTP-2.RTE-2.2900-31-WGK-003 - OLEODUTOS - REQUISIÇÃO DE MATERIAS
- TUBOS;
[5] UTP-2.RLT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE CRUZAMENTOS E
TRAVESSIAS DOS DUTOS;
[6] UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-004 - OLEODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
- TUBOS;
[7] UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PREMISSAS DO PROJETO;
[8] LAYOUT UTP - HOLD.
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TUBO 20" x 7,9 mm API 5L Grau X70 (EXPORTAÇÃO)

FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

ANODO LINEAR MMO

VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE

TUBO 32" x 12,7 mm API 5L Grau X70 (IMPORTAÇÃO/INTERNALIZAÇÃO)

FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

VER REF.[3] E [4]

ANODO LINEAR MMO

VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE

VER REF.[3] E [4]

20 m

20 m

-10

-20

-30

0

10

20

30

KP 021.000KP 022.000KP 023.000KP 024.000KP 025.000KP 026.000KP 027.000KP 028.000KP 029.000KP 030.000KP

SPOT

UTP-2.DES-2.2900-31-WGK-007

NÚMERO DA ART

230392-03-PL-ALS-003
-
2020190116089

KP
029.000

KP
027.000

KP
026.000

KP
025.000

KP
023.000

KP
024.000

KP
022.000

KP
019.000

KP
030.000

KP 020.000

FO
LH

A 
02

/05
FO

LH
A 

03
/05

KP
028.000 KP

021.000

Campos dos
Goytacazes

Campos dos
Goytacazes

KP
020.000

KP
018.000

KP
031.000

KP
032.000

Travessia (Rio) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada não pavimentada) - ver nota 4
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Válvulas Intermediárias
MSL - METROS SOBRE O NÍVEL DO MAR
HDD - FURO DIRECIONAL

SEÇÃO SEM INFORMAÇÃO
TOPOGRÁFICA

KP Coordenada L Coordenada N
20.000 276 790 7 574 052
21.000 276 008 7 573 436
22.000 275 495 7 572 619
23.000 275 162 7 571 678
24.000 275 033 7 570 688
25.000 274 467 7 569 892
26.000 273 759 7 569 247
27.000 273 260 7 568 422
28.000 273 080 7 567 450
29.000 272 899 7 566 488
30.000 273 042 7 565 558

KP principal
Coordenada  L Coordenada N Especificação

Inicial 20.356 276 496.15 7 573 856.82
Final 20.368 276 487.24 7 573 849.16
Inicial 21.567 275 654.67 7 573 022.45
Final 21.608 275 639.86 7 572 984.25
Inicial 22.547 275 307.16 7 572 106.45
Final 22.552 275 305.52 7 572 101.91
Inicial 23.715 275 062.70 7 570 970.91
Final 23.718 275 062.50 7 570 968.19
Inicial 24.126 274 984.48 7 570 568.04
Final 24.132 274 983.65 7 570 566.99
Inicial 26.828 273 369.14 7 568 549.70
Final 26.840 273 360.28 7 568 541.19
Inicial 27.458 273 215.36 7 567 967.62
Final 27.465 273 215.24 7 567 960.55
Inicial 28.236 272 983.78 7 567 235.21
Final 28.247 272 978.20 7 567 225.11

Estrada 
pavimentada

Rio
Estrada 

pavimentada

Estrada não 
pavimentada

Rio

Vala

Vala

Vala

Cruzamentos
KPs

Coordenada  L Coordenada N
Inicial 24.133 274 982.97 7 570 566.12
Final 25.335 274 301.41 7 569 614.74
Inicial 25.392 274 272.23 7 569 565.10
Final 25.441 274 238.22 7 569 531.58
Inicial 25.531 274 163.35 7 569 480.56
Final 25.660 274 057.25 7 569 408.27
Inicial 25.770 273 965.89 7 569 346.01
Final 25.840 273 902.26 7 569 317.83
Inicial 25.910 273 838.11 7 569 290.28
Final 26.320 273 561.65 7 569 014.18
Inicial 28.723 272 937.33 7 566 759.43
Final 29.130 272 942.27 7 566 366.78
Inicial 29.449 273 034.62 7 566 077.62
Final 29.914 273 015.51 7 565 638.88

Trecho sem informação topográfica
KPs

Cruzamento não identificado na
topografia



RJ

Sou rc e:  Esr i, Dig ita lGlo b e, Ge o Eye , Ea r ths ta r Ge og r ap hic s, CNE S/Air bu s DS, USD A, U SGS , Ae ro GR ID,  IG N,  a nd  th e  G IS U se r C om m u ni ty

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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2 - COORDENADAS UTM NO SISTEMA SIRGAS 2000 ZONA 24S;
3 - NENHUM REVESTIMENTO INTERNO É PREVISTO PARA OS OLEODUTOS;
4 - LEVANTAMENTO VISUAL ATRAVÉS DO MAPA. TRECHO SEM INFORMAÇÕES DO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO;
5 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FEITO PELA CONTROL E ENVIADO A WOOD NO
DIA 22/11/2019.
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[2] UTP-2.DES-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PLANTA CHAVE DE MACRO
LOCALIZAÇÃO;
[3] UTP-2.LMT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE MATERIAL - DUTOS;
[4] UTP-2.RTE-2.2900-31-WGK-003 - OLEODUTOS - REQUISIÇÃO DE MATERIAS
- TUBOS;
[5] UTP-2.RLT-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - LISTA DE CRUZAMENTOS E
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[8] LAYOUT UTP - HOLD.

¯

Quissamã

Campos dos
Goytacazes

São João
da Barra

Eixo da Faixa de domínio da Rota dos Oleodutos
Rodovias/Estradas
Hidrografia
Linha de transmissão 500_kV
Linha de Transmissão 345_kV
Linha de Transmissão
KP
Cruzamentos conforme Ref.[5]

PLANTA DA ROTA

PERFIL DO SOLO

DETALHES DO DUTO OLEODUTOS - ROTA TERRESTRE - PLANTA E PERFIL Km 030+000.00 AO Km 040+000.00 (02 OLEODUTOS)

NOTAS

0 1 20.5
km

AÇU PETROLEO

RCO VBA ABU CCL

CTRUTP0004-19
DANIEL CARNEIRO
2004106898

NÚMERO DO DOC. DA CONTRATADA
NÚMERO DO DOC. DA SUBCONTRATADA

SPOT

0 20 4010
Km

¯

FO
LH

A 
04

/05
FO

LH
A 

05
/05

ACESSÓRIOS

LARGURA - FAIXA

REV. EXTERNO

CRUZAMENTOS

ANODOS

JUNTA

TUBULAÇÃO

ACESSÓRIOS

LARGURA - FAIXA

REV. EXTERNO

CRUZAMENTOS

ANODOS

JUNTA

TUBULAÇÃO

-10

-20

-30

0

10

20

30

EL
EV

AÇ
ÃO

 (M
SL

)

TUBO 20" x 7,9 mm API 5L Grau X70 (EXPORTAÇÃO)

FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

ANODO LINEAR MMO

VER REF.[5]

TRIPLA CAMADA DE POLIETILENO - 3LPE

TUBO 32" x 12,5 mm API 5L Grau X70 (IMPORTAÇÃO/INTERNALIZAÇÃO)

FBE + MANTA TERMO CONTRÁTIL

VER REF.[3] E [4]
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VER REF.[3] E [4]
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Travessia (Rio) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada não pavimentada) - ver nota 4
Cruzamento (Estrada pavimentada) - ver nota 4

Válvulas Intermediárias
MSL - METROS SOBRE O NÍVEL DO MAR
HDD - FURO DIRECIONAL

SEÇÃO SEM INFORMAÇÃO
TOPOGRÁFICA

KP Coordenada L Coordenada N
30.000 273 042 7 565 558
31.000 273 226 7 564 581
32.000 273 474 7 563 623
33.000 273 556 7 562 649
34.000 273 040 7 561 795
35.000 272 542 7 560 939
36.000 272 099 7 560 044
37.000 272 160 7 559 125
38.000 272 582 7 558 249
39.000 273 334 7 557 601
40.000 274 241 7 557 180

KP principal

Coordenada  L Coordenada N
Inicial 30.124 273 081.50 7 565 439.72
Final 30.186 273 100.77 7 565 381.54
Inicial 31.827 273 452.50 7 563 793.89
Final 32.059 273 479.45 7 563 563.88
Inicial 32.170 273 476.01 7 563 454.05
Final 32.300 273 441.29 7 563 329.25
Inicial 32.862 273 568.70 7 562 783.34
Final 33.729 273 175.63 7 562 029.43
Inicial 36.191 272 019.94 7 559 870.26
Final 36.519 271 968.96 7 559 563.79
Inicial 37.099 272 175.00 7 559 027.47
Final 37.996 272 578.81 7 558 251.67
Inicial 38.092 272 647.92 7 558 185.00
Final 38.366 272 845.48 7 557 994.40
Inicial 38.813 273 166.68 7 557 684.55
Final 38.996 273 329.74 7 557 602.99
Inicial 39.070 273 397.63 7 557 571.45
Final 41.490 275 528.01 7 556 438.87

KPs
Trecho sem informações Topográfica

Coordenada  L Coordenada N Especificação
Inicial 30.545 273 170.07 7 565 031.97
Final 30.567 273 171.43 7 565 009.66
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Final 31.206 273 260.93 7 564 378.09
Inicial 31.357 273 286.65 7 564 229.22
Final 31.368 273 288.53 7 564 218.37
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Final 32.615 273 503.52 7 563 020.62
Inicial 34.418 272 829.90 7 561 433.08
Final 34.696 272 690.54 7 561 192.70
Inicial 34.848 272 640.64 7 561 051.67
Final 34.851 272 638.78 7 561 049.24
Inicial 35.255 272 408.59 7 560 720.93
Final 35.260 272 406.65 7 560 716.66
Inicial 35.375 272 359.06 7 560 612.52
Final 35.381 272 356.23 7 560 606.31
Inicial 35.527 272 295.85 7 560 474.17
Final 35.542 272 289.69 7 560 460.67
Inicial 35.758 272 199.77 7 560 263.86
Final 35.903 272 139.70 7 560 132.38
Inicial 36.136 272 042.64 7 559 919.95
Final 36.141 272 040.60 7 559 915.50
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO;
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- TUBOS;
[7] UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - PREMISSAS DO PROJETO;
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 Mapas de População  
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 Documentação pertinente ao projeto   
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AÇU PETRÓLEO

A1
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PROJETO:

NÚMERO DO CREA:
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NOTAS

VMO VBA ABU CCL10/12/19

OLEODUTOS - ARRANJO GERAL DA ESTAÇÃO DE LANÇADOR E RECEBEDOR DE PIGS - UTP

1/1 1:1250
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DANIEL CARNEIRO

2004106898

UTP-2.DES-2.2900-31-WGK-003

SPOT

230392.03-PL-DWG-003

-

2020190116089

1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - TODAS AS DIMENSÕES, MATERIAIS E OUTROS DETALHES DEVEM SER CONFIRMADOS PELO FORNECEDOR DE
      ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL E DA TUBULAÇÃO.

3- TODOS OS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DEVEM SER CONSULTADOS NA ULTIMA REVISÃO .

4 - ÁREA DE RECEPÇÃO DOS LANÇADORES E RECEBEDORES DE PIG NA UTP A SER CONFIRMADA PELA OIL TANKING.

5 - ÁREA DA ESTAÇÃO E MANOBRA DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.

6 - A LOCAÇÃO DOS SUPORTES DEVERÁ SER DETALHADA NO PROJETO EXECUTIVO.

1 - UTP-2.FLE-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA DO SISTEMA DE OPERAÇÃO DOS OLEODUTOS

2 - UTP-2.RTE-2.2900-31-WGK-001 - OLEODUTOS - REQUISIÇÃO DE MATERIAIS - LANÇADOR DE PIG

3 - UTP-2.RTE-2.2900-31-WGK-002 - OLEODUTOS - REQUISIÇÃO DE MATERIAIS - RECEBEDOR DE PIG

4 - UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-002 - OLEODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - LANÇADOR DE PIG

5 - UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-003 - OLEODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - RECEBEDOR DE PIG

6 - UTP-2.DES-2.2900-31-WGK-004 - OLEODUTOS - DESENHO DE PLANTA E CORTES TUBULAÇÃO (LANÇADORES E RECEBEDORES DE PIGS)
7 - UTP-2.ETE-2.2900-31-WGK-001 - PREMISSAS DE PROJETO

8 - ABNT NBR 16381 - 2015 - DUTOS TERRESTRES E SUBMARINOS - CÂMARA DE PIG
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Anexo B 
Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

  



 

Ficha de Informações de Segurança 
de Produtos Químicos - FISPQ 

PRODUTO: PETRÓLEO – RONCADOR – 27º API Página 1 de 15 

Data: 08/06/2017 Nº FISPQ: Pb0113h_p Versão: 0.4P Anula e substitui versão:  T Todas as anteriores 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Nome do produto: PETRÓLEO – RONCADOR – 27º API 

Código interno de identificação: Pb0113h_p 

Principais usos recomendados para 

a substância ou mistura: 

Uso em refinarias para obtenção de seus produtos derivados, 

como gasolina, diesel, lubrificantes, nafta, querosene de 

aviação, entre outros. 

Nome da empresa: Petróleo Brasileiro S. A. 

Endereço: Avenida Chile, 65 

20035-900 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 

Telefone: 0800-728-9001 

Telefone para emergências: 0800-728-9001 

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação de perigo do produto: Líquidos inflamáveis – Categoria 1 

Corrosão/irritação à pele – Categoria 3 

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2B 

Mutagenicidade em células germinativas – Categoria 2 

Carcinogenicidade – Categoria 1B 

Toxicidade à reprodução – Categoria 2 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – 

Categoria 3 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida –

Categoria 1  

Perigo por aspiração – Categoria 1 

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 3 

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 3 

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010.  

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e 

Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 
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Outros perigos que não resultam 

em uma classificação: 

Vapores podem formar misturas explosivas em contato com o 

ar. 

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM 

Pictogramas: 

 

Palavra de advertência: PERIGO  

Frases de perigo:  Líquido e vapores extremamente inflamáveis.  

Provoca irritação moderada à pele.  

Provoca irritação ocular.  

Nocivo se inalado.  

Suspeito de provocar defeitos genéticos. 

Pode provocar câncer por via dérmica. 

Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. 

Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

Pode provocar sonolência ou vertigem.  

Provoca danos aos pulmões, sangue, fígado e timo por 

exposição repetida ou prolongada. 

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.  

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. 

Frases de precaução: EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um 

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um 

médico. 

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue 

cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de 

uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue 

enxaguando. 

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local 

ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não 

dificulte a respiração. 
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EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte 

um médico. 

Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. 

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

Em caso de incêndio: Utilize espuma para hidrocarbonetos, 

neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono (CO2). 

 

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

>>>SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO 

Nome químico comum ou nome 

técnico: 
Petróleo Bruto. 

Grupo de substância de petróleo: Petróleo – Roncador – 27º API  

Óleos brutos são compostos por hidrocarbonetos parafínicos, 

naftênicos (cicloparafínico) e aromáticos. A identificação é 

baseada na proporção predominante que apresenta similaridade 

com moléculas de hidrocarbonetos. Esta categoria engloba o 

petróleo leve, médio e pesado, assim como os óleos extraídos 

de areias asfálticas. 

Sinônimo: Óleo cru. 

Número de registro CAS: 8002-05-9 

Impurezas que contribuam para o 

perigo: 

Este produto é uma mistura variável de hidrocarbonetos e pode 

conter quantidades variáveis de contaminantes orgânicos e 

inorgânicos. 

Componentes Concentração N°CAS 

Enxofre 0,592 (% m/m) 7704-34-9 

Vanádio  17 (ppm) 7440-62-2 

Níquel 10 (ppm) 7440-02-0 
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4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso 

numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta 

indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. 

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para 

remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte 

um médico. Leve esta FISPQ. 

Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No 

caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. 

Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte 

um médico. Leve esta FISPQ. 

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma 

pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em 

abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta 

FISPQ. 

Sintomas e efeitos mais 

importantes, agudos ou tardios: 

Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e 

ressecamento; e irritação ocular com vermelhidão e 

lacrimejamento. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias 

respiratórias com pneumonia química. A exposição única pode 

provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros e 

falta de ar; e sonolência ou vertigem com dor de cabeça, 

tontura, embriaguez e perda de consciência. A exposição 

repetida ou prolongada provoca danos aos pulmões, sangue, 

fígado e timo. 

Notas para médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se 

necessário, o tratamento sintomático deve compreender, 

sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios 

hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. 

Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido. 

 

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção: Apropriados: Compatível com espuma para hidrocarbonetos, 

neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono (CO2). 

Não recomendados: Água diretamente sobre o líquido em 

chamas. 
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Perigos específicos da mistura ou 

substância: 

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode 

formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de 

carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou 

outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou 

chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-

piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por 

fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem 

incendiar-se por descarga estática. Os vapores são mais densos 

que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, 

como bueiros, porões, etc. Podem deslocar-se por grandes 

distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de 

incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os 

contêineres podem explodir se aquecidos. 

Medidas de proteção da equipe de 

combate a incêndio: 

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo 

(SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. 

Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser 

resfriados com neblina d’água. 

 

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais  

Para o pessoal que não faz parte dos 

serviços de emergência: 

Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou 

chamas. Não fume. Evacuar a área, num raio de 50 metros.  

Não toque nos recipientes danificados ou no material 

derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, 

contato com os olhos e com a pele.  Utilize equipamento de 

proteção individual conforme descrito na seção 8. 

Para pessoal de serviço de 

emergência: 

Utilizar EPI completo, com óculos de proteção ou protetor 

facial contra respingos, luvas de proteção de PVC e avental de 

PVC. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de 

grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se 

o uso de máscara de proteção com filtro contra vapores e 

névoas orgânicas.  

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de 

esgotos. A água de diluição proveniente do combate ao fogo 

pode causar poluição.  

Métodos e materiais para contenção e 

limpeza: 

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para 

reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de 

contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque 
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em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com 

areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. 

Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e 

remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder 

conforme a Seção 13 desta FISPQ. 

- Diferenças na ação de grandes e 

pequenos vazamentos: 

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos 

vazamentos para este produto. 

 

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO 

- Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de 

ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. 

Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais 

incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual 

conforme descrito na seção 8. 

- Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e 

antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas 

contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua 

reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção 

contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação. 

Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 

Prevenção de incêndio e explosão: Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies 

quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente 

fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto 

durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-

faiscante. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize 

equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de 

explosão. 

Condições adequadas:   Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, 

distante de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento 

deve ter piso impermeável e bacia de contenção para reter o 

produto, em caso de vazamento. Mantenha os recipientes bem 

fechados e devidamente identificados. Mantenha afastado de 

materiais incompatíveis. Não é necessária adição de 

estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do 

produto. 
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Materiais para embalagens: Semelhante à embalagem original. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle 

- Limites de exposição ocupacional: 
Nome químico ou comum 

TLV – TWA 

(ACGIH, 2012) 

Níquel, metal elementar 1,5 mg/m3(I) 

Níquel, compostos 

inorgânicos solúveis 
0,1 mg/m3(I) 

Níquel, compostos orgânicos 

insolúveis 
0,2 mg/m3(I) 

(I): Fração inalável. 

- Indicadores biológicos: Não estabelecidos. 

Outros limites e valores: - Níquel metal e outros compostos: 

IDLH (NIOSH, 2010): 10 mg Ni/m3 

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para 

o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da 

exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, 

dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição 

ocupacional indicados. 

Medidas de proteção pessoal 

- Proteção dos olhos: Óculos de proteção ou protetor facial contra respingos. 

- Proteção da pele e corpo:  
Luvas de proteção de PVC e avental de PVC. O material 

utilizado deve ser impermeável. 

- Proteção respiratória: Recomenda-se a utilização de respirador com filtro contra 

vapores e névoas orgânicas para exposições médias acima da 

metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 

vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo 

(SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado 

em modo de pressão positiva. 
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Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 

3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002. 

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos. 

 

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma e cor): Líquido variável e escuro em temperatura ambiente. 

Odor e limite de odor: Característico. 

pH: Não aplicável. 

Ponto de fusão/ponto de 

congelamento: 
Não disponível. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 

temperatura de ebulição: 
32 – 400 ºC a 1 atm 

Ponto de fulgor: < 23ºC 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável. 

Limite inferior/superior de 

inflamabilidade ou explosividade: 
Não disponível. 

Pressão de vapor: Não disponível. 

Densidade de vapor: Não disponível. 

Densidade relativa: 0,70 – 0,98 a 15ºC 

Solubilidade(s): Insolúvel em água. Solúvel em solventes orgânicos. 

Coeficiente de partição – n-

octanol/água: 
Log kow: 2 – 6 

Temperatura de auto-ignição: Não disponível. 

Temperatura de decomposição: Não disponível. 
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Viscosidade: 16,19 cSt a 40°C 

11,72 cSt a 50ºC 

Outras informações: Gravidade específica: 0,8923 kg/L  a 15/4ºC  

Ponto de fluidez: -27ºC 

 

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade e reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura e 

pressão. 

Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto. 

Condições a serem evitadas Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com 

materiais incompatíveis. 

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes. 

Produtos perigosos da decomposição: Em combustão libera fumos e fumaça. Quando aquecido pode 

liberar sulfeto de hidrogênio. 

 

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Produto não classificado como tóxico agudo por via oral e 

dérmica.   

DL50 (oral, ratos): > 5000 mg/kg 

DL50 (dérmica, ratos): > 2000 mg/kg 

Corrosão/irritação à pele: Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e 

ressecamento. 

Lesões oculares graves/ irritação 

ocular: 

Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. 

Sensibilização respiratória ou à 

pele: 

A exposição repetida ou prolongada pode provocar dermatite, 

desengorduramento e inflamação folicular. Não é esperado que 

o produto provoque sensibilização respiratória.   
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Mutagenicidade em células 

germinativas: 

Suspeito de provocar defeitos genéticos. 

Estudos in vivo evidenciaram a indução de aberrações 

cromossômicas em ratos. Estudos in vitro, foram positivos em 

bactérias quanto à mutagenicidade, porém, foram negativos em 

testes de aberrações cromossômicas em células mamárias. 

Carcinogenicidade: Pode provocar câncer por via dérmica. 

Estudos em ratos comprovaram a presença tumores na pele 

quando em contato com o produto por exposição repetida e 

prolongada. 

Toxicidade à reprodução: Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. 

Estudos em ratos comprovaram danos à reprodução com morte 

fetal, redução de peso materno e do feto, retardo na ossificação 

e aumento na ocorrência de reabsorção. 

Toxicidade para órgãos-alvo 

específicos – exposição única: 

Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, 

espirros e falta de ar. Pode provocar sonolência ou vertigem 

com dor de cabeça, tontura, embriaguez e perda de consciência. 

A ingestão pode provocar distúrbios gastrointestinais com 

náusea e vômito. 

Toxicidade para órgãos-alvo 

específicos – exposição repetida: 

A inalação crônica provoca bronquite com tosse, espirro e falta 

de ar. Provoca danos aos pulmões, sangue, fígado e timo por 

exposição repetida ou prolongada. 

Perigo por aspiração: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias com 

pneumonia química. 

 

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto 

Ecotoxicidade: Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. 

CL50 (Oncorhynchus mykiss, 96h): 21 mg/L 

Persistência e degradabilidade: Em função da ausência de dados, espera-se que o produto 

apresente persistência e não seja rapidamente degradado. 

Potencial bioacumulativo: É esperado alto potencial bioacumulativo em organismos 

aquáticos. 

Log kow: 2 – 6 
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Mobilidade no solo: Não determinado. 

Outros efeitos adversos: A liberação de grandes quantidades de produto pode causar 

efeitos ambientais indesejáveis, como a diminuição da 

disponibilidade de oxigênio em ambientes aquáticos devido à 

formação de camada oleosa na superfície, revestimento e 

consequente sufocamento de animais. 

 

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Métodos recomendados para destinação final 

- Produto: Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com 

a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser 

avaliados especificamente para cada produto. Devem ser 

consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre 

estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional 

de Resíduos Sólidos). 

- Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais, 

fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente 

fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve 

ser realizado conforme o estabelecido para o produto, 

recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a 

incineração. 

- Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter 

restos do produto e devem ser mantidas fechadas e 

encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste 

caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos 

tambores ou incineração. 

 

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais e internacionais 

Terrestre Resolução n° 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as 

Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte 

Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações. 

Número ONU: 1267 

Nome apropriado para embarque: PETRÓLEO CRU 
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Classe de risco/ subclasse de risco 

principal: 
3 

Classe de risco/ subclasse de risco 

subsidiário: 
NA 

Número de risco: 33 

Grupo de embalagem:  I 

Hidroviário DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas 

brasileiras) 

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) 

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação 

em Mar Aberto 

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação 

Interior 

IMO – “International Maritime Organization” (Organização 

Marítima Internacional) 

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 

Número ONU: 1267 

Nome apropriado para embarque: PETROLEUM CRUDE OIL  

Classe de risco/ subclasse de risco 

principal: 
3 

Classe de risco/ subclasse de risco 

subsidiário: 
NA 

Grupo de embalagem: I 

EmS: F-E, S-E 

Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho. 

Aéreo ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução 

n°129 de 8 de dezembro de 2009. 

RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA 

AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS 

PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. 

IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS 

ICAO – “International Civil Aviation Organization” 

(Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-
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Data: 08/06/2017 Nº FISPQ: Pb0113h_p Versão: 0.4P Anula e substitui versão:  T Todas as anteriores 

 

NA/905 

IATA - “International Air Transport Association” (Associação 

Internacional de Transporte Aéreo) 

Dangerous Goods Regulation (DGR). 

Número ONU: 1267 

Nome apropriado para embarque: PETROLEUM CRUDE OIL  

Classe de risco/ subclasse de risco 

principal: 
3 

Classe de risco/ subclasse de risco 

subsidiário: 
NA 

Grupo de embalagem: I 

 

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

Regulamentações: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 

Norma ABNT-NBR 14725:2012. 

Portaria MTE  nº 704 de 28 de maio de 2015 - Altera a Norma 

Regulamentadora nº 26. 

 

 

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e 

sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra 

forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de 

uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.  

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus 

perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de 

seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. 

 

FISPQ elaborada em maio de 2014. 

 

Legendas e abreviaturas: 
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ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  

CAS - Chemical Abstracts Service 

CL50 - Concentração Letal 50% 

DL50 - Dose Letal 50% 

IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health 

NA – Não aplicável 

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health 

ONU – Organização das Nações Unidas 

TLV – Threshold Limit Value 

TWA – Time Weighted Average 
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Anexo C 
Análise Preliminar de Perigos 

  



Perigo Causa Modos de Detecção e controle de risco Efeitos

F
re

q
.

G
ra

v
.

C
la

s
.

Recomendações Hip.

Grande vazamento de Petróleo nos 

oleodutos 32" e 20" desde km 0+000 

(UTP -  Unidade para Tratamento de 

Óleo)  até km 13+000 (cruzamento 

com estrada secundária CR ES 006), 

localizado em São João da Barra 

(RJ).

Bairros:

- Água Preta

- Impacto mecânico: escavações;

- Falha operacional em caso de falha 

no sistema de segurança, 

possibilidade de sobrepressão;

- Deslocamento de solo (enxurradas, 

erosões, baixa cobertura, excesso 

de carga na superfície);

- Ações de terceiros não 

intencionais.

- Corrosão

A III RB 1

Médio vazamento de Petróleo nos 

oleodutos 32" e 20" desde km 0+000 

(UTP -  Unidade para Tratamento de 

Óleo)  até km 13+000 (cruzamento 

com estrada secundária CR ES 006), 

localizado em São João da Barra 

(RJ).

Bairros:

- Água Preta

- Impacto mecânico: escavações 

(trecho enterrado);

- Falha operacional em caso de falha 

no sistema de segurança;

- Deslocamento de solo (enxurradas, 

erosões, baixa cobertura, excesso 

de carga na superfície, 

escorregamento de maciços);

- Ações de terceiros intencionais 

(derivação clandestina) e não 

intencionais;

- Corrosão

B II RB 2

Pequeno vazamento de Petróleo nos 

oleodutos 32" e 20" desde km 0+000 

(UTP -  Unidade para Tratamento de 

Óleo)  até km 13+000 (cruzamento 

com estrada secundária CR ES 006), 

localizado em São João da Barra 

(RJ).

Bairros:

- Água Preta

- Impacto mecânico: escavações 

(trecho enterrado);

- Falha operacional em caso de falha 

no sistema de segurança;

- Deslocamento de solo (enxurradas, 

erosões, baixa cobertura, excesso 

de carga na superfície, 

escorregamento de maciços);

- Ações de terceiros intencionais 

(derivação clandestina) e não 

intencionais;

- Corrosão

C I RB 3

Análise  Preliminar de Perigos (APP)

Data: 17/01/2020

- A faixa e áreas de domínio serão 

identificadas e sinalizadas com marcos e 

placas, conforme padrões relacionados na 

norma NBR 15280-2.

- Os oleodutos contarão com sistemas de 

segurança contra intervenção de terceiros e 

detecção de vazamento.

- Está prevista a instalação de válvulas de 

bloqueio, pelo menos nas estações de 

bombeamento, e ao norte e ao sul do Canal 

da Flecha. 

- Será utilizado PIG instrumentado para 

auxiliar na detecção de anomalias e 

fragilidades estruturais nos oledutos.

Em contato com fontes de ignição, 

possível ocorrência de:

- Incêndio em poça;

Possibilidade de danos ambientais por:

- Emissão de vapores orgânicos;

- Incêndios;

- Percolação no solo;

- Contaminação de recursos hídricos.

Em decorrência dos efeitos físicos, 

possibilidade de:

- Danos ou fatalidades de pessoas 

próximas à faixa de dutos;

- Danos a edificações próximas;

- Danos ao dutos que compartilham a 

mesma faixa.

Subsistema: Exportação e Importação/Internalização Área: Oleodutos Açu-Barra do Furado

- Desenvolover um programa de inspeção da 

faixa a ser definido durante o projeto executivo 

respeitando as exigências do Regulamento 

Técnico de Dutos Terrestres (RTDT) da ANP 

n°2/2011.

- Desenvolver plano de emergência será 

elaborado e estabelecido pela APE para o 

caso de falhas do sistema dos oleodutos, 

acidentes ou outras emergências e irá incluir 

procedimentos para ações corretivas 

adequadas e rápidas que garantam a 

segurança proteção ao meio ambiente e 

limitando a descarga acidental do sistema.

- Desenvolver programa de controle de 

corrosão externa e interna dos oleodutos.

- Desenvolver prograna de inspeção geológico-

geotécnica.

Estudo de Análise de Riscos Oleodutos Açu-Barro do Furado 
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Recomendações Hip.

Análise  Preliminar de Perigos (APP)

Data: 17/01/2020Subsistema: Exportação e Importação/Internalização Área: Oleodutos Açu-Barra do Furado

Grande vazamento de Petróleo nos 

oleodutos 32" e 20"  desde km 

13+000 (cruzamento com estrada 

secundária CR ES 006)  até km 

20+400 (cruzamento com estrada 

secundária CRE ES 013) localizado 

em Campo dos Goytacazes (RJ).

Bairros:

- Sabonete

- Cazumba

- São Bento

- Ponto Coqueiro

- Mussurepe

- Impacto mecânico: escavações;

- Falha operacional em caso de falha 

no sistema de segurança, 

possibilidade de sobrepressão;

- Deslocamento de solo (enxurradas, 

erosões, baixa cobertura, excesso 

de carga na superfície);

- Ações de terceiros não 

intencionais.

- Corrosão

A IV RM 4

Médio vazamento de Petróleo nos 

oleodutos 32" e 20"  desde km 

13+000 (cruzamento com estrada 

secundária CR ES 006)  até km 

20+400 (cruzamento com estrada 

secundária CRE ES 013) localizado 

em Campo dos Goytacazes (RJ).

Bairros:

- Sabonete

- Cazumba

- São Bento

- Ponto Coqueiro

- Mussurepe

- Impacto mecânico: escavações 

(trecho enterrado);

- Falha operacional em caso de falha 

no sistema de segurança;

- Deslocamento de solo (enxurradas, 

erosões, baixa cobertura, excesso 

de carga na superfície, 

escorregamento de maciços);

- Ações de terceiros intencionais 

(derivação clandestina) e não 

intencionais;

- Corrosão

B III RM 5

Pequeno vazamento de Petróleo nos 

oleodutos 32" e 20"  desde km 

13+000 (cruzamento com estrada 

secundária CR ES 006)  até km 

20+400 (cruzamento com estrada 

secundária CRE ES 013) localizado 

em Campo dos Goytacazes (RJ).

Bairros:

- Sabonete

- Cazumba

- São Bento

- Ponto Coqueiro

- Mussurepe

- Impacto mecânico: escavações 

(trecho enterrado);

- Falha operacional em caso de falha 

no sistema de segurança;

- Deslocamento de solo (enxurradas, 

erosões, baixa cobertura, excesso 

de carga na superfície, 

escorregamento de maciços);

- Ações de terceiros intencionais 

(derivação clandestina) e não 

intencionais;

- Corrosão

C II RM 6

- A faixa e áreas de domínio serão 

identificadas e sinalizadas com marcos e 

placas, conforme padrões relacionados na 

norma NBR 15280-2.

- Os oleodutos contarão com sistemas de 

segurança contra intervenção de terceiros e 

detecção de vazamento.

- Está prevista a instalação de válvulas de 

bloqueio, pelo menos nas estações de 

bombeamento, e ao norte e ao sul do Canal 

da Flecha. 

- Será utilizado PIG instrumentado para 

auxiliar na detecção de anomalias e 

fragilidades estruturais nos oledutos.

Em contato com fontes de ignição, 

possível ocorrência de:

- Incêndio em poça;

Possibilidade de danos ambientais por:

- Emissão de vapores orgânicos;

- Incêndios;

- Percolação no solo;

- Contaminação de recursos hídricos.

Em decorrência dos efeitos físicos, 

possibilidade de:

- Danos ou fatalidades de pessoas 

próximas à faixa de dutos;

- Danos a edificações próximas;

- Danos ao dutos que compartilham a 

mesma faixa.

- Desenvolover um programa de inspeção da 

faixa a ser definido durante o projeto executivo 

respeitando as exigências do Regulamento 

Técnico de Dutos Terrestres (RTDT) da ANP 

n°2/2011.

- Desenvolver plano de emergência será 

elaborado e estabelecido pela APE para o 

caso de falhas do sistema dos oleodutos, 

acidentes ou outras emergências e irá incluir 

procedimentos para ações corretivas 

adequadas e rápidas que garantam a 

segurança proteção ao meio ambiente e 

limitando a descarga acidental do sistema.

- Desenvolver programa de controle de 

corrosão externa e interna dos oleodutos.

- Desenvolver prograna de inspeção geológico-

geotécnica.

Estudo de Análise de Riscos Oleodutos Açu-Barro do Furado 
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Análise  Preliminar de Perigos (APP)

Data: 17/01/2020Subsistema: Exportação e Importação/Internalização Área: Oleodutos Açu-Barra do Furado

Grande vazamento de Petróleo nos 

oleodutos 32" e 20"  desde  até km 

20+400 (cruzamento com estrada 

secundária CRE ES 013) até km 

45+302 (Estação de Barra do Furado) 

localizado em Quissamã (RJ).

Bairros:

- Olhos d'água

- Correntezas 

- Caboio

- Grama

- São Martinho

- Retiro

- São Miguel

- Impacto mecânico: escavações;

- Falha operacional em caso de falha 

no sistema de segurança, 

possibilidade de sobrepressão;

- Deslocamento de solo (enxurradas, 

erosões, baixa cobertura, excesso 

de carga na superfície);

- Ações de terceiros não 

intencionais.

- Corrosão

A III RB 7

Médio vazamento de Petróleo nos 

oleodutos 32" e 20"  desde  até km 

20+400 (cruzamento com estrada 

secundária CRE ES 013) até km 

45+302 (Estação de Barra do Furado) 

localizado em Quissamã (RJ).

Bairros:

- Olhos d'água

- Correntezas 

- Caboio

- Grama

- São Martinho

- Retiro

- São Miguel

- Impacto mecânico: escavações 

(trecho enterrado);

- Falha operacional em caso de falha 

no sistema de segurança;

- Deslocamento de solo (enxurradas, 

erosões, baixa cobertura, excesso 

de carga na superfície, 

escorregamento de maciços);

- Ações de terceiros intencionais 

(derivação clandestina) e não 

intencionais;

- Corrosão

B II RB 8

Pequeno vazamento de Petróleo nos 

oleodutos 32" e 20"  desde  até km 

20+400 (cruzamento com estrada 

secundária CRE ES 013) até km 

45+302 (Estação de Barra do Furado) 

localizado em Quissamã (RJ).

Bairros:

- Olhos d'água

- Correntezas 

- Caboio

- Grama

- São Martinho

- Retiro

- São Miguel

- Impacto mecânico: escavações 

(trecho enterrado);

- Falha operacional em caso de falha 

no sistema de segurança;

- Deslocamento de solo (enxurradas, 

erosões, baixa cobertura, excesso 

de carga na superfície, 

escorregamento de maciços);

- Ações de terceiros intencionais 

(derivação clandestina) e não 

intencionais;

- Corrosão

C I RB 9

- A faixa e áreas de domínio serão 

identificadas e sinalizadas com marcos e 

placas, conforme padrões relacionados na 

norma NBR 15280-2.

- Os oleodutos contarão com sistemas de 

segurança contra intervenção de terceiros e 

detecção de vazamento.

- Está prevista a instalação de válvulas de 

bloqueio, pelo menos nas estações de 

bombeamento, e ao norte e ao sul do Canal 

da Flecha. 

- Será utilizado PIG instrumentado para 

auxiliar na detecção de anomalias e 

fragilidades estruturais nos oledutos.

Em contato com fontes de ignição, 

possível ocorrência de:

- Incêndio em poça;

Possibilidade de danos ambientais por:

- Emissão de vapores orgânicos;

- Incêndios;

- Percolação no solo;

- Contaminação de recursos hídricos.

Em decorrência dos efeitos físicos, 

possibilidade de:

- Danos ou fatalidades de pessoas 

próximas à faixa de dutos;

- Danos a edificações próximas;

- Danos ao dutos que compartilham a 

mesma faixa.

- Desenvolover um programa de inspeção da 

faixa a ser definido durante o projeto executivo 

respeitando as exigências do Regulamento 

Técnico de Dutos Terrestres (RTDT) da ANP 

n°2/2011.

- Desenvolver plano de emergência será 

elaborado e estabelecido pela APE para o 

caso de falhas do sistema dos oleodutos, 

acidentes ou outras emergências e irá incluir 

procedimentos para ações corretivas 

adequadas e rápidas que garantam a 

segurança proteção ao meio ambiente e 

limitando a descarga acidental do sistema.

- Desenvolver programa de controle de 

corrosão externa e interna dos oleodutos.

- Desenvolver prograna de inspeção geológico-

geotécnica.
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Anexo D 
Resultados das simulações 

  



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado

 3.605.673

Phast 6.7

EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado

PN1

001.PE.20 P

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier n-DECANE

Type of Vessel Padded Liquid

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 40 bar

Temperature 35 degC

Mass Inventory 1E6 kg

Scenario
Scenario Type Leak

Phase to be Released Liquid

Hole Diameter 25.4 mm

Building Wake Effect None

Tank Head 0 m

Location
Elevation 0 m

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface User-Defined (Land)]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E6 kg

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:
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SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado

 3.605.673

Phast 6.7

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0.05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 0 m

North(1) 0 m
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SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado

 3.605.673

Phast 6.7

PN1\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 1.000.000.00 kg

- Pressure 41.01 bar

- Temperature  35.00 degC

Material n-DECANE

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Non-saturated liquid

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2.35

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4.55

D

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

 34.31

 115.70

2.53156E+001

600.00

115.70

1.01

34.31

0.60

0.01

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 17.92

 1.00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

PN1\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 1.000.000.00 kg

- Pressure 41.01 bar

- Temperature  35.00 degC

Material n-DECANE

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Non-saturated liquid

Wind Speed at Height (Calculated)  1.81

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3.50

D

m/s

m/s

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:
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SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado

 3.605.673

Phast 6.7

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

 34.31

 115.70

2.53156E+001

600.00

115.70

1.01

34.31

0.60

0.01

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 17.77

 1.00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado

 3.605.673

Phast 6.7

Consequence Results

Pool Vaporization Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

NoiteDia

Release Segment 1

Release Duration 600600s

Liquid Rainout 11fraction

Maximum Pool Radius 14.915514.9433m

Distance to Concentration Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 0 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Jet Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 1.022051.02051kW/m2

Radiation Level 9.8 1.022051.02051kW/m2

Radiation Level 19.5 1.022051.02051kW/m2

Radiation Level 35 1.022051.02051kW/m2
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Phast 6.7

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Early Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

NoiteDia

Early Pool Fire Status HazardHazard

Radiation Effects: Early Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 40.374942.0644kW/m2

Radiation Level 9.8 24.124625.4806kW/m2

Radiation Level 19.5 12.381812.327kW/m2

Radiation Effects: Early Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Late Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

NoiteDia

Late Pool Fire Status HazardHazard

Radiation Effects: Late Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 45.73248.1813kW/m2

Radiation Level 9.8 25.01126.1785kW/m2

Radiation Level 19.5 15.915515.9433kW/m2

Radiation Effects: Late Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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 3.605.673

Phast 6.7

Weather Conditions

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\001.PE.20 PPath:

NoiteDia

Wind Speed 3.54.55m/s

Pasquill Stability DD

Surface Roughness Length 10001000mm

Surface Roughness Parameter 0.1737180.173718

Atmospheric Temperature 2325.4degC

Surface Temperature 2330.4degC

Relative Humidity 0.80.699fraction
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Phast 6.7

002.PE.20 M

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier n-DECANE

Scenario
Building Wake Effect None

Vessel/Tank
Release Type Continuous

Location
Elevation 0 m

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface User-Defined (Land)]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Number of Release Segments 1

Fluid Phase(1) Liquid

Discharge Velocity(1) 115.7 m/s

Droplet Diameter(1) 17.77 um

Duration of Discharge(1) 600 s

Final Temperature(1) 34.31 degC

Release Rate(1) 216.4 kg/s

Pre-Dilution Air Rates(1) 0 kg/s

Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E6 kg

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

8 34 of Date: 15/01/2020 Time: 09:27:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado

 3.605.673

Phast 6.7

[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0.05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 0 m

North(1) 0 m
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Phast 6.7

Consequence Results

Pool Vaporization Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

NoiteDia

Release Segment 1

Release Duration 600600s

Liquid Rainout 11fraction

Release Segment 1 Cloud Segment 1

Cloud Segment Duration 177.556184.281s

Pool Vaporization Rate 0.08541980.105471kg/s

Total Vapor Flowrate 0.08542330.105474kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 2

Cloud Segment Duration 79.24578.97s

Pool Vaporization Rate 0.1928420.245319kg/s

Total Vapor Flowrate 0.1928460.245323kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 3

Cloud Segment Duration 61.821961.65s

Pool Vaporization Rate 0.2475440.317704kg/s

Total Vapor Flowrate 0.2475480.317708kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 4

Cloud Segment Duration 52.903151.4594s

Pool Vaporization Rate 0.2910450.375552kg/s

Total Vapor Flowrate 0.2910490.375555kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 5

Cloud Segment Duration 46.676945.9425s

Pool Vaporization Rate 0.3283060.425219kg/s

Total Vapor Flowrate 0.328310.425223kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 6

Cloud Segment Duration 82.438180.5781s

Pool Vaporization Rate 0.3760960.489633kg/s

Total Vapor Flowrate 0.37610.489637kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 7

Cloud Segment Duration 99.359497.1194s

Pool Vaporization Rate 0.4427510.580076kg/s

Total Vapor Flowrate 0.4427550.580079kg/s

Maximum Pool Radius 43.640343.707m
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 3.605.673

Phast 6.7

Distance to Concentration Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 0 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Jet Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 1.060941.05667kW/m2

Radiation Level 9.8 1.060941.05667kW/m2

Radiation Level 19.5 1.060941.05667kW/m2

Radiation Level 35 1.060941.05667kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Early Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

NoiteDia

Early Pool Fire Status HazardHazard
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Radiation Effects: Early Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 79.158583.3789kW/m2

Radiation Level 9.8 42.729643.8665kW/m2

Radiation Level 19.5 34.27734.1169kW/m2

Radiation Effects: Early Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Late Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

NoiteDia

Late Pool Fire Status HazardHazard

Radiation Effects: Late Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 98.2258103.857kW/m2

Radiation Level 9.8 54.517756.0391kW/m2

Radiation Level 19.5 44.640344.707kW/m2

Radiation Effects: Late Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Weather Conditions

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\002.PE.20 MPath:

NoiteDia

Wind Speed 3.54.55m/s

Pasquill Stability DD

Surface Roughness Length 10001000mm

Surface Roughness Parameter 0.1737180.173718

Atmospheric Temperature 2325.4degC

Surface Temperature 2330.4degC

Relative Humidity 0.80.699fraction
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Phast 6.7

003.PE.20 G

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier n-DECANE

Scenario
Building Wake Effect None

Vessel/Tank
Release Type Continuous

Location
Elevation 0 m

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface User-Defined (Land)]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Number of Release Segments 1

Fluid Phase(1) Liquid

Discharge Velocity(1) 69.64 m/s

Droplet Diameter(1) 48.41 um

Duration of Discharge(1) 600 s

Final Temperature(1) 37.4 degC

Release Rate(1) 216.4 kg/s

Pre-Dilution Air Rates(1) 0 kg/s

Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E6 kg

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:
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Phast 6.7

[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0.05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 0 m

North(1) 0 m
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Phast 6.7

Consequence Results

Pool Vaporization Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

NoiteDia

Release Segment 1

Release Duration 600600s

Liquid Rainout 11fraction

Release Segment 1 Cloud Segment 1

Cloud Segment Duration 174.901180.902s

Pool Vaporization Rate 0.09758990.119575kg/s

Total Vapor Flowrate 0.09759420.11958kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 2

Cloud Segment Duration 78.70579.1131s

Pool Vaporization Rate 0.2170140.274318kg/s

Total Vapor Flowrate 0.2170190.274323kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 3

Cloud Segment Duration 61.456961.29s

Pool Vaporization Rate 0.2768260.353502kg/s

Total Vapor Flowrate 0.276830.353506kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 4

Cloud Segment Duration 52.618152.15s

Pool Vaporization Rate 0.3239980.416518kg/s

Total Vapor Flowrate 0.3240030.416523kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 5

Cloud Segment Duration 90.279446.7944s

Pool Vaporization Rate 0.381710.470997kg/s

Total Vapor Flowrate 0.3817140.471002kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 6

Cloud Segment Duration 112.05680.3906s

Pool Vaporization Rate 0.4617340.540529kg/s

Total Vapor Flowrate 0.4617380.540533kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 7

Cloud Segment Duration 29.984499.3594s

Pool Vaporization Rate 0.5171240.638194kg/s

Total Vapor Flowrate 0.5171280.638198kg/s

Maximum Pool Radius 43.67243.7377m
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Distance to Concentration Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 0 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Jet Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 1.077951.07249kW/m2

Radiation Level 9.8 1.077951.07249kW/m2

Radiation Level 19.5 1.077951.07249kW/m2

Radiation Level 35 1.077951.07249kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Early Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

NoiteDia

Early Pool Fire Status HazardHazard
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Radiation Effects: Early Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 79.158583.3789kW/m2

Radiation Level 9.8 42.729643.8665kW/m2

Radiation Level 19.5 34.27734.1169kW/m2

Radiation Effects: Early Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Late Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

NoiteDia

Late Pool Fire Status HazardHazard

Radiation Effects: Late Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 98.283103.915kW/m2

Radiation Level 9.8 54.554356.074kW/m2

Radiation Level 19.5 44.67244.7377kW/m2

Radiation Effects: Late Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Weather Conditions

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 20"\003.PE.20 GPath:

NoiteDia

Wind Speed 3.54.55m/s

Pasquill Stability DD

Surface Roughness Length 10001000mm

Surface Roughness Parameter 0.1737180.173718

Atmospheric Temperature 2325.4degC

Surface Temperature 2330.4degC

Relative Humidity 0.80.699fraction
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004.PE.32 P

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier n-DECANE

Type of Vessel Padded Liquid

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 80 bar

Temperature 35 degC

Mass Inventory 1E6 kg

Scenario
Scenario Type Leak

Phase to be Released Liquid

Hole Diameter 40.64 mm

Building Wake Effect None

Tank Head 0 m

Location
Elevation 0 m

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface User-Defined (Land)]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E6 kg

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:
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[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0.05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 0 m

North(1) 0 m
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PN1\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 1.000.000.00 kg

- Pressure 81.01 bar

- Temperature  35.00 degC

Material n-DECANE

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Non-saturated liquid

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2.35

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4.55

D

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

 33.67

 163.38

9.15758E+001

600.00

163.38

1.01

33.67

0.60

0.02

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 9.01

 1.00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

PN1\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 1.000.000.00 kg

- Pressure 81.01 bar

- Temperature  35.00 degC

Material n-DECANE

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Non-saturated liquid

Wind Speed at Height (Calculated)  1.81

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3.50

D

m/s

m/s

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:
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SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado

 3.605.673

Phast 6.7

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

 33.67

 163.38

9.15758E+001

600.00

163.38

1.01

33.67

0.60

0.02

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 8.94

 1.00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

21 34 of Date: 15/01/2020 Time: 09:27:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado

 3.605.673

Phast 6.7

Consequence Results

Pool Vaporization Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

NoiteDia

Release Segment 1

Release Duration 600600s

Liquid Rainout 11fraction

Release Segment 1 Cloud Segment 1

Cloud Segment Duration 176.89184.281s

Pool Vaporization Rate 0.03617980.0452344kg/s

Total Vapor Flowrate 0.03618120.0452358kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 2

Cloud Segment Duration 79.1178.97s

Pool Vaporization Rate 0.08139790.105253kg/s

Total Vapor Flowrate 0.08139930.105254kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 3

Cloud Segment Duration 61.730661.65s

Pool Vaporization Rate 0.1043640.13634kg/s

Total Vapor Flowrate 0.1043650.136341kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 4

Cloud Segment Duration 52.831951.4594s

Pool Vaporization Rate 0.1225960.161176kg/s

Total Vapor Flowrate 0.1225970.161178kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 5

Cloud Segment Duration 46.618145.9425s

Pool Vaporization Rate 0.1381940.182492kg/s

Total Vapor Flowrate 0.1381950.182494kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 6

Cloud Segment Duration 82.341980.5781s

Pool Vaporization Rate 0.1581770.210123kg/s

Total Vapor Flowrate 0.1581780.210124kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 7

Cloud Segment Duration 100.47797.1194s

Pool Vaporization Rate 0.1861960.248887kg/s

Total Vapor Flowrate 0.1861970.248888kg/s

Maximum Pool Radius 28.37728.4241m
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 3.605.673

Phast 6.7

Distance to Concentration Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 0 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Jet Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 1.034821.03239kW/m2

Radiation Level 9.8 1.034821.03239kW/m2

Radiation Level 19.5 1.034821.03239kW/m2

Radiation Level 35 1.034821.03239kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Early Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

NoiteDia

Early Pool Fire Status HazardHazard
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Radiation Effects: Early Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 57.267160.3724kW/m2

Radiation Level 9.8 30.217831.236kW/m2

Radiation Level 19.5 22.647422.5432kW/m2

Radiation Effects: Early Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Late Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

NoiteDia

Late Pool Fire Status HazardHazard

Radiation Effects: Late Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 69.90674.0468kW/m2

Radiation Level 9.8 37.287138.4172kW/m2

Radiation Level 19.5 29.37729.4241kW/m2

Radiation Effects: Late Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Weather Conditions

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\004.PE.32 PPath:

NoiteDia

Wind Speed 3.54.55m/s

Pasquill Stability DD

Surface Roughness Length 10001000mm

Surface Roughness Parameter 0.1737180.173718

Atmospheric Temperature 2325.4degC

Surface Temperature 2330.4degC

Relative Humidity 0.80.699fraction

24 34 of Date: 15/01/2020 Time: 09:27:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado

 3.605.673
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005.PE.32 M

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier n-DECANE

Scenario
Building Wake Effect None

Vessel/Tank
Release Type Continuous

Location
Elevation 0 m

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface User-Defined (Land)]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Number of Release Segments 1

Fluid Phase(1) Liquid

Discharge Velocity(1) 163.4 m/s

Droplet Diameter(1) 8.937 um

Duration of Discharge(1) 600 s

Final Temperature(1) 33.67 degC

Release Rate(1) 865.6 kg/s

Pre-Dilution Air Rates(1) 0 kg/s

Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E6 kg

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:
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Phast 6.7

[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0.05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 0 m

North(1) 0 m
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Phast 6.7

Consequence Results

Pool Vaporization Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

NoiteDia

Release Segment 1

Release Duration 600600s

Liquid Rainout 11fraction

Release Segment 1 Cloud Segment 1

Cloud Segment Duration 180.231185.641s

Pool Vaporization Rate 0.3113680.380072kg/s

Total Vapor Flowrate 0.3113820.380086kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 2

Cloud Segment Duration 78.979479.235s

Pool Vaporization Rate 0.7134410.896937kg/s

Total Vapor Flowrate 0.7134550.896951kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 3

Cloud Segment Duration 61.260.9269s

Pool Vaporization Rate 0.9157751.16233kg/s

Total Vapor Flowrate 0.9157891.16234kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 4

Cloud Segment Duration 52.0851.5281s

Pool Vaporization Rate 1.076381.3746kg/s

Total Vapor Flowrate 1.076391.37461kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 5

Cloud Segment Duration 46.735646s

Pool Vaporization Rate 1.215041.5586kg/s

Total Vapor Flowrate 1.215061.55862kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 6

Cloud Segment Duration 81.41579.55s

Pool Vaporization Rate 1.393441.79569kg/s

Total Vapor Flowrate 1.393451.7957kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 7

Cloud Segment Duration 99.359497.1194s

Pool Vaporization Rate 1.643462.13012kg/s

Total Vapor Flowrate 1.643472.13013kg/s

Maximum Pool Radius 87.286687.4137m
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Phast 6.7

Distance to Concentration Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 0 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Jet Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 1.10171.09458kW/m2

Radiation Level 9.8 1.10171.09458kW/m2

Radiation Level 19.5 1.10171.09458kW/m2

Radiation Level 35 1.10171.09458kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Early Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

NoiteDia

Early Pool Fire Status HazardHazard
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Radiation Effects: Early Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 137.921144.762kW/m2

Radiation Level 9.8 78.806781.0928kW/m2

Radiation Level 19.5 67.554167.2337kW/m2

Radiation Effects: Early Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Late Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

NoiteDia

Late Pool Fire Status HazardHazard

Radiation Effects: Late Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 171.761180.902kW/m2

Radiation Level 9.8 100.392103.688kW/m2

Radiation Level 19.5 88.286688.4137kW/m2

Radiation Effects: Late Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Weather Conditions

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\005.PE.32 MPath:

NoiteDia

Wind Speed 3.54.55m/s

Pasquill Stability DD

Surface Roughness Length 10001000mm

Surface Roughness Parameter 0.1737180.173718

Atmospheric Temperature 2325.4degC

Surface Temperature 2330.4degC

Relative Humidity 0.80.699fraction
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006.PE.32 G

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier n-DECANE

Scenario
Building Wake Effect None

Vessel/Tank
Release Type Continuous

Location
Elevation 0 m

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface User-Defined (Land)]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Number of Release Segments 1

Fluid Phase(1) Liquid

Discharge Velocity(1) 98.66 m/s

Droplet Diameter(1) 23.88 um

Duration of Discharge(1) 600 s

Final Temperature(1) 39.81 degC

Release Rate(1) 865.6 kg/s

Pre-Dilution Air Rates(1) 0 kg/s

Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E6 kg

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:
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Phast 6.7

[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0.05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 0 m

North(1) 0 m
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Consequence Results

Pool Vaporization Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

NoiteDia

Release Segment 1

Release Duration 600600s

Liquid Rainout 11fraction

Release Segment 1 Cloud Segment 1

Cloud Segment Duration 174.901180.231s

Pool Vaporization Rate 0.4067530.492684kg/s

Total Vapor Flowrate 0.4067730.492705kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 2

Cloud Segment Duration 77.909478.9794s

Pool Vaporization Rate 0.9071081.13194kg/s

Total Vapor Flowrate 0.9071281.13196kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 3

Cloud Segment Duration 61.365661.2s

Pool Vaporization Rate 1.152751.45342kg/s

Total Vapor Flowrate 1.152771.45344kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 4

Cloud Segment Duration 52.546952.08s

Pool Vaporization Rate 1.346721.70818kg/s

Total Vapor Flowrate 1.346741.7082kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 5

Cloud Segment Duration 90.168146.7356s

Pool Vaporization Rate 1.583231.92778kg/s

Total Vapor Flowrate 1.583251.9278kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 6

Cloud Segment Duration 113.12581.415s

Pool Vaporization Rate 1.911952.20974kg/s

Total Vapor Flowrate 1.911972.20976kg/s

Release Segment 1 Cloud Segment 7

Cloud Segment Duration 29.984499.3594s

Pool Vaporization Rate 2.139462.60388kg/s

Total Vapor Flowrate 2.139482.6039kg/s

Maximum Pool Radius 87.420487.5436m
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Phast 6.7

Distance to Concentration Results

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 0 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (54000) 18.75 00s

LFL       (7000) 18.75 00s

LFL Frac  (7000) 18.75 00s

Jet Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 1.142521.13254kW/m2

Radiation Level 9.8 1.142521.13254kW/m2

Radiation Level 19.5 1.142521.13254kW/m2

Radiation Level 35 1.142521.13254kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Early Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

NoiteDia

Early Pool Fire Status HazardHazard
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Radiation Effects: Early Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 137.921144.762kW/m2

Radiation Level 9.8 78.806781.0928kW/m2

Radiation Level 19.5 67.554167.2337kW/m2

Radiation Effects: Early Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Late Pool Fire Hazard

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

NoiteDia

Late Pool Fire Status HazardHazard

Radiation Effects: Late Pool Fire Ellipse

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 171.974181.118kW/m2

Radiation Level 9.8 100.532103.826kW/m2

Radiation Level 19.5 88.420488.5436kW/m2

Radiation Effects: Late Pool Fire Distance

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

Weather Conditions

\EAR - Oleodutos Açu-Barra do Furado\PN1\PN1 e PN2\Oleoduto 32"\006.PE.32 GPath:

NoiteDia

Wind Speed 3.54.55m/s

Pasquill Stability DD

Surface Roughness Length 10001000mm

Surface Roughness Parameter 0.1737180.173718

Atmospheric Temperature 2325.4degC

Surface Temperature 2330.4degC

Relative Humidity 0.80.699fraction
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Anexo E 
Curvas de vulnerabilidade 

Anexo E1 - PN1 

Anexo E2 - PN2 
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Anexo E1 
Curvas de vulnerabilidade PN1 

  



CLIENTE

DATA:

ESCALA:

1:5000

FOLHA:

01 de 020

17699

PN1 (km 19+000)

Escala (m)

0
100

200
400

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

A

B

D

E

F

C

A3

N

Alcance (m)

83,38

43,87

LEGENDA

Mott MacDonald

08/01/2020

02 e 03, Dia

02 e 03, Dia



CLIENTE

DATA:

ESCALA:

1:5000

FOLHA:

02 de 020

17699

PN1 (km 19+000)

Escala (m)

0
100

200
400

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

A

B

D

E

F

C

A3

N

Alcance (m)

144,76

81,09

LEGENDA

Mott MacDonald

08/01/2020

05 e 06, Dia

05 e 06, Dia
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Anexo E2 
Curvas de vulnerabilidade PN2 
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Anexo F 
Contornos de isorrisco 

Anexo F1 - PN1 

Anexo F2 - PN2 
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Anexo F1 
Contornos de isorrisco PN1 
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Anexo F2 
Contornos de isorrisco PN2 
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Anexo G 
 Laudo Meteorológico 
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Rosa dos ventos e planilhas de dados 
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RESUMO 

Este documento contém a análise dos dados meteorológicos registrados no período de 

01/01/2015 a 31/12/2019 pela estação meteorológica automática, código OMM 86890, 

instalada no município de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. São 

apresentadas as análises estatísticas anuais, mensais e horários da temperatura, umidade 

relativa, velocidade e direção do vento para os períodos diurno e noturno.  
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1. Introdução 

Para este estudo foram utilizados os dados meteorológicos horários coletados pela 

estação meteorológica automática (EMA) cujo código da OMM (Organização 

Meteorológica Mundial) é 86890 e está instalada no município de Campos dos 

Goytacazes, estado do Rio de Janeiro (RJ).  Os dados meteorológicos foram utilizados 

para determinar as médias da temperatura do ar, da umidade relativa e do fluxo dos ventos 

representado pela velocidade e direção predominante no período analisado.  

 

2. Seleção de dados meteorológicos representativos  

A posição da estação meteorológica utilizada neste estudo foi colocada no centro 

do círculo da figura 1. O círculo pintado em vermelho tem um raio de aproximadamente 

50 km e representa, aproximadamente, a região de validade dos dados meteorológicos 

para fins climáticos.  

Esta estação meteorológica tem seus os sensores de medição instalados em uma 

torre metálica de 10 metros de altura e a temperatura e a umidade relativa do ar são 

medidas em uma altura de 1,5 metros acima do solo, enquanto as medições da velocidade 

e da direção do vento são obtidas no topo da torre.  

 

Figura 1. Localização da estação meteorológica automática (EMA). 

 

3. Tratamento dos dados  

Inicialmente, os dados brutos recebidos foram organizados em planilhas 

eletrônicas individuais. Foram realizados procedimentos iniciais para a identificação e 

eliminação de falhas e/ou erros grosseiros. Para este estudo foram utilizados dados 

coletados no período 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. Na análise de 
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frequência da direção e velocidade dos ventos, só foram utilizadas as velocidades iguais 

ou superiores a 0,5 m/s.  Após a retirada dos valores menores do que 0,5 m/s restaram 

33.264 horas, sendo 17.691 horas no período diurno e 15.573 horas no período noturno.  

 

4. Estatísticas dos dados  

Com o uso da planilha eletrônica Excel, os dados brutos foram distribuídos em 

planilhas separadas para os períodos diurno e noturno e calculadas as médias mensais, 

diárias e horárias.  O período diurno corresponde ao intervalo entre as 06:01 horas da 

manhã até as 18:00 horas da tarde e o período noturno das 18:01 horas da tarde até as 

06:00 horas da manhã.  As estatísticas da direção e velocidade do vento foram obtidas 

utilizando-se o software WRPLOT View, indicado pela Agência de Proteção Ambiental 

(EPA) dos Estados Unidos.  Para os cálculos da velocidade média, frequência da direção 

e construção da rosa dos ventos, o software é alimentado por uma planilha do Excel com 

as informações de data e horário da direção e velocidade do vento. O software apresenta 

a possibilidade de escolha de diversas classes para a predominância dos ventos e para as 

velocidades. Foram utilizadas oito direções predominantes (N, NE, E, SE, S, SW, W e 

NW) e as seguintes classes para a velocidade: de 0,5 a 2,0 m/s, de 2,0 a 3,0 m/s, de 3,0 a 

5,0 m/s, de 5,0 a 6,0 m/s e maior do que 6,0 m/s. Estes mesmos intervalos são utilizados 

na determinação das classes de estabilidade de Pasquill. 

 

5. Resultados 

O resumo das estatísticas básicas para os parâmetros meteorológicos utilizados no 

estudo meteorológico é apresentado no quadro 1. Nas tabelas 1, 2 e 3 são apresentadas as 

frequências da direção dos ventos para oito direções juntamente com a classificação de 

Pasquill para a estabilidade atmosférica. Deve-se observar que os valores das primeiras 

três tabelas foram obtidos considerando-se apenas os dados de velocidade e direção dos 

ventos válidos, excluindo-se, portanto, as falhas existentes nas séries disponíveis. 

 

Quadro 1: Sumário das condições meteorológicas predominantes na área do EAR. 

Período 

Classe de estabilidade  

(%) Velocidade  

(m/s) 

Vento predominante (%) Temperatura  

(°C) 

UR  

(%) 

Pasquill Frequência Direção Frequência 

Noturno* D 53,9 3,50 NE/SW 42,3/12,5 23,0 80,1 

Diurno** D 50,2 4,55 NE/E 42,4/15,5 25,4 69,9 

Total*** D 52,1 4,06 NE/E 42,3/13,4 24,2 75,0 

*     Corresponde às leituras efetuadas nos seguintes horários: 19, 20, 21, 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas, horário de Brasília. 

**  Corresponde às leituras efetuadas nos seguintes horários: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 horas, horário de Brasília. 

*** Corresponde às leituras efetuadas nas 24 horas do dia ( 00 às 23 horas, horário de Brasília). 
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Tabela 1: Condições gerais dos ventos diurnos e noturnos 

GERAL Frequências (%) das classes de estabilidade de Pasquill Ventos 

Direção A B C D E F 
Frequência 

(%) 

Velocidade 

(m/s) 

N 0,30 0,98 0,90 4,17 1,29 1,61 9,27 3,13 
NE 0,23 1,13 4,31 31,42 3,10 2,16 42,35 4,76 
E 0,18 1,42 3,02 5,47 1,80 1,35 13,24 3,17 

SE 0,41 2,34 0,60 1,44 0,85 1,00 6,64 2,54 
S 0,39 2,25 1,18 2,46 0,86 1,04 8,19 2,79 

SW 0,16 1,10 2,12 6,63 1,34 1,13 12,48 3,83 
W 0,35 0,71 0,07 0,39 0,90 2,85 5,27 1,95 

NW 0,27 0,45 0,06 0,08 0,07 1,65 2,57 1,72 

Total 2,29 10,37 12,26 52,06 10,22 12,80 100,00  
 

 

Tabela 2: Condições dos ventos noturnos 

NOITE Frequências (%) das classes de estabilidade de Pasquill Ventos 

Direção A B C D E F 
Frequência 

(%) 

Velocidade 

(m/s) 

N 0 0 0 5,34 2,59 3,23 11,16 2,60 

NE 0 0 0 31,76 6,21 4,32 42,29 4,14 

E 0 0 0 4,69 3,60 2,71 11,00 2,73 

SE 0 0 0 1,66 1,70 2,01 5,37 2,49 

S 0 0 0 2,25 1,71 2,08 6,04 2,70 

SW 0 0 0 7,60 2,68 2,26 12,54 3,46 

W 0 0 0 0,62 1,80 5,70 8,13 1,80 

NW 0 0 0 0,04 0,13 3,29 3,47 1,25 

Total 0,00 0,00 0,00 53,96 20,43 25,61 100,00  

 

 

Tabela 3: Condições dos ventos diurnos 

DIA Frequências (%) das classes de estabilidade de Pasquill Ventos 

Direção A B C D E F 
Frequência 

(%) 

Velocidade 

(m/s) 

N 0,61 1,96 1,80 3,01 0,00 0,00 7,38 2,60 

NE 0,47 2,25 8,61 31,08 0,00 0,00 42,41 4,14 

E 0,35 2,84 6,04 6,25 0,00 0,00 15,48 2,73 

SE 0,82 4,67 1,20 1,22 0,00 0,00 7,91 2,49 

S 0,79 4,50 2,37 2,67 0,00 0,00 10,33 2,70 

SW 0,32 2,19 4,24 5,67 0,00 0,00 12,42 3,46 

W 0,70 1,41 0,14 0,15 0,00 0,00 2,41 1,80 

NW 0,53 0,90 0,12 0,13 0,00 0,00 1,67 1,25 

Total 4,58 20,74 24,52 50,17 0,00 0,00 100,00  

 

5.1. Rosa dos Ventos  

As figuras 2, 3 e 4 apresentam a rosa dos ventos para os períodos diurno e noturno 

e o período integral (diurno e noturno), respectivamente. Nas tabelas 4, 5 e 6 são 

apresentadas as frequências dos ventos distribuídas pelas classes de velocidade 

consideradas nas figuras 2, 3 e 4. 
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 Figura 2: Rosa dos ventos diurnos. Estação Meteorológica de Campos-São Tomé (RJ), OMM86890 – 

Localização: 21°2’30”S; 41°3’6,7”W. Altitude 7 m – Período dos dados: 01/01/2015 a 31/12/2020. 

Média das 06:01 h às 18:00h (horário de Brasília).  Velocidade dos ventos em m/s. 

 

Tabela 4: Rosa dos ventos diurnos  
Classes de velocidade (m/s) 

 

Direção  v <= 2,0 2,0 < v <= 3,0 3,0 < v <= 5,0 5,0 < v <=6,0 v > 6,0 Soma 

N 1,22 1,36 2,68 0,92 1,20 7,38 
NE 0,93 1,79 9,42 7,80 22,47 42,41 
E 0,70 2,49 10,66 1,42 0,20 15,48 

SE 1,64 3,85 2,29 0,10 0,02 7,91 
S 1,57 3,72 4,14 0,60 0,31 10,33 

SW 0,63 1,88 6,65 1,82 1,44 12,42 
W 1,40 0,71 0,28 0,01 0,01 2,41 

NW 1,07 0,36 0,22 0,01 0,01 1,67 
Total 9,16 16,15 36,36 12,68 25,65 100,00 
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Figura 3: Rosa dos ventos Noturnos. Estação Meteorológica de Campos-São Tomé (RJ), OMM86890 – 

Localização: 21°2’30”S; 41°3’6,7”W. Altitude 7 m – Período dos dados: 01/01/2015 a 31/12/2020. 

Média das 18:01h às 06:00h (horário de Brasília). Velocidade dos ventos em m/s. 

 

 
Tabela 5: Rosa dos ventos noturnos 

 Classes de velocidade (m/s)  

Direção  v <= 2,0 2,0 < v <= 3,0 3,0 < v <= 5,0 5,0 < v <=6,0 v > 6,0 Soma 

N 3,23 2,59 3,80 1,07 0,48 11,16 
NE 4,32 6,21 14,01 6,72 11,03 42,29 
E 2,71 3,60 4,24 0,32 0,13 11,00 

SE 2,01 1,70 1,51 0,10 0,05 5,37 
S 2,08 1,71 1,67 0,35 0,23 6,04 

SW 2,26 2,68 5,02 1,23 1,35 12,54 
W 5,70 1,80 0,62 0,00 0,01 8,13 

NW 3,29 0,13 0,03 0,00 0,01 3,47 
Total 25,61 20,43 30,90 9,79 13,27 100,00 
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Figura 4: Rosa dos ventos Diurnos e Noturnos. Estação Meteorológica de Campos-São Tomé (RJ), 

OMM86890 – Localização: 21°2’30”S; 41°3’6,7”W. Altitude 7 m – Período dos dados: 01/01/2015 a 

31/12/2020. Média das 00:00h às 23:00h (horário de Brasília). Velocidade dos ventos em m/s. 

 
Tabela 6: Rosa dos ventos diurnos e noturnos 

 Classes de velocidade (m/s)  

Direção  v <= 2,0 2,0 < v <= 3,0 3,0 < v <= 5,0 5,0 < v <=6,0 v > 6,0 Soma 

N 2,16 1,93 3,20 0,99 0,86 9,15 
NE 2,52 3,86 11,57 7,30 17,11 42,35 
E 1,64 3,01 7,66 0,91 0,17 13,38 

SE 1,81 2,85 1,93 0,10 0,03 6,72 
S 1,81 2,78 2,98 0,48 0,27 8,32 

SW 1,39 2,25 5,89 1,54 1,39 12,48 
W 3,42 1,22 0,44 0,00 0,01 5,09 

NW 2,11 0,26 0,13 0,01 0,00 2,51 
Total 16,86 18,16 33,80 11,33 19,85 100,00 
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5.2 - Médias Mensais 

As tabelas enumeradas de 6 a 14 apresentam as estatísticas horárias, mensais e 

anuais da velocidade dos ventos, da temperatura e da umidade relativa do ar, 

respectivamente. Também são apresentados os valores absolutos máximos e mínimos das 

referidas variáveis. Todos os cálculos foram efetuados utilizando-se a função “tabela 

dinâmica” da planilha eletrônica Microsoft Excel. A média para cada horário é tomada 

utilizando-se somente os valores disponíveis, desprezando-se os dados faltantes. 
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Tabela 6: Média da Velocidade dos Ventos (m/s) anual, mensal e horária 
Hora de 

Brasília 
Hora GMT 

Médias Mensais Médias 

Anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 4,50 3,46 3,06 2,92 2,96 3,06 3,11 3,96 4,89 4,98 4,24 3,86 3,75 
22 1 4,45 3,42 2,96 2,68 2,70 2,96 3,02 3,73 4,83 4,81 4,34 3,76 3,63 

23 2 4,52 3,36 2,87 2,67 2,69 2,98 2,98 3,73 4,79 4,76 4,06 3,68 3,59 
24 3 4,46 3,21 2,91 2,54 2,60 2,79 2,94 3,60 4,60 4,68 4,05 3,77 3,52 

1 4 4,43 3,14 2,96 2,43 2,51 2,74 2,78 3,57 4,50 4,63 4,01 3,67 3,46 

2 5 4,30 3,07 2,83 2,57 2,53 2,53 2,73 3,61 4,41 4,55 3,94 3,71 3,40 
3 6 4,25 2,95 2,73 2,56 2,50 2,40 2,63 3,43 4,36 4,48 3,84 3,67 3,31 

4 7 4,28 2,99 2,64 2,29 2,37 2,31 2,51 3,27 4,22 4,21 4,01 3,73 3,24 
5 8 4,38 2,93 2,55 2,21 2,36 2,29 2,30 3,12 4,19 4,56 3,75 3,70 3,19 

6 9 4,64 3,06 2,48 2,21 2,24 2,20 2,22 3,08 3,99 4,57 3,75 3,80 3,19 
7 10 5,23 3,50 3,08 2,44 2,27 2,30 2,33 3,16 4,57 4,77 4,24 4,14 3,56 
8 11 5,66 4,15 3,45 2,85 2,64 2,74 2,64 3,78 5,03 5,24 4,64 4,58 4,00 
9 12 5,93 4,52 3,90 3,15 3,00 3,25 3,14 4,42 5,23 5,44 4,84 4,60 4,33 

10 13 6,14 4,82 4,20 3,45 3,53 3,64 3,57 4,56 5,52 5,69 5,09 4,85 4,63 
11 14 6,14 4,86 4,48 3,80 3,79 3,94 3,74 4,72 5,68 5,82 5,25 5,04 4,81 

12 15 6,34 4,98 4,65 3,97 3,84 4,09 3,97 4,74 5,78 5,88 5,38 5,10 4,92 
13 16 6,40 5,14 4,64 4,13 4,04 4,18 4,09 4,79 5,88 5,94 5,38 5,19 5,01 
14 17 6,40 5,07 4,64 4,08 3,93 4,20 4,11 4,89 5,92 5,94 5,37 5,18 5,00 
15 18 6,23 5,03 4,59 3,98 3,81 4,16 4,10 4,97 5,86 5,78 5,15 4,96 4,92 
16 19 6,06 4,73 4,19 3,91 3,67 4,08 3,99 4,90 5,64 5,85 5,13 4,61 4,76 
17 20 5,72 4,49 3,97 3,49 3,59 3,73 3,66 4,60 5,21 5,41 5,04 4,59 4,47 

18 21 5,24 4,01 3,54 3,10 3,33 3,20 3,15 4,12 4,84 5,24 4,60 4,28 4,04 

19 22 4,72 3,64 3,37 3,03 3,10 3,15 3,21 4,23 4,74 4,89 4,41 4,09 3,88 
20 23 4,67 3,68 3,17 3,08 3,06 3,17 3,09 4,16 4,83 4,79 4,31 4,11 3,83 

 Médias 5,23 3,94 3,52 3,12 3,07 3,19 3,19 4,09 5,05 5,19 4,59 4,33 4,06 
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Tabela 7: Máximos Absolutos da Velocidade dos Ventos (m/s): Anuais, Mensais e Horários 
Hora de 

Brasília 
Hora GMT 

Máximos Mensais Máximos 

Anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 8,40 8,30 6,60 6,80 7,30 7,70 9,30 9,50 10,40 10,20 11,00 8,30 11,00 
22 1 8,60 7,20 7,50 7,00 7,30 7,00 9,70 11,30 11,30 9,80 11,00 8,20 11,30 

23 2 8,50 7,80 7,50 6,80 7,00 7,00 8,30 10,40 10,50 9,80 10,10 8,70 10,50 
24 3 8,90 7,40 8,40 9,30 6,40 6,70 8,70 10,70 10,20 10,60 10,30 9,00 10,70 

1 4 9,00 8,20 7,60 7,80 6,70 6,50 8,40 10,00 9,50 9,40 9,50 9,00 10,00 

2 5 8,60 8,40 7,50 6,80 6,30 5,70 7,00 9,50 9,80 9,30 9,10 8,30 9,80 
3 6 9,50 9,10 7,30 6,50 6,20 6,10 7,60 10,30 9,80 9,20 8,90 7,90 10,30 

4 7 9,40 8,30 7,00 6,70 5,90 6,40 7,70 7,80 9,90 8,90 9,00 8,50 9,90 
5 8 9,20 8,50 7,20 7,50 6,80 8,10 7,20 9,00 9,00 8,90 8,60 8,40 9,20 

6 9 9,30 7,60 6,70 6,90 7,00 8,00 7,50 8,90 8,40 10,30 8,60 8,20 10,30 
7 10 9,80 8,10 7,60 5,90 5,70 9,10 7,50 10,00 9,60 10,10 9,90 9,50 10,10 
8 11 9,80 8,90 8,60 6,50 6,70 8,90 6,70 9,50 10,00 9,70 10,60 9,20 10,60 
9 12 9,40 9,50 9,30 7,10 6,70 7,90 7,00 11,40 10,00 10,50 10,20 8,80 11,40 

10 13 9,50 9,30 9,40 8,20 7,20 7,90 7,70 10,40 10,70 11,90 10,40 9,00 11,90 
11 14 9,30 8,60 9,30 8,30 7,40 7,80 8,50 11,00 10,50 11,00 11,90 8,70 11,90 

12 15 9,90 8,60 8,60 7,70 7,10 7,60 7,80 10,80 10,20 10,30 10,70 9,30 10,80 
13 16 9,50 8,70 8,90 7,80 8,20 9,20 8,30 10,10 10,80 11,20 11,80 9,20 11,80 
14 17 9,70 8,60 8,70 7,40 8,00 8,30 7,80 10,70 10,10 10,30 11,20 9,50 11,20 
15 18 9,70 9,00 9,40 7,10 6,80 8,80 8,10 10,40 10,00 10,70 10,60 9,40 10,70 
16 19 10,10 8,60 8,20 7,60 7,50 8,50 8,70 9,40 10,20 10,40 10,20 8,80 10,40 
17 20 9,20 8,20 7,50 8,00 8,30 8,10 8,80 9,30 10,00 10,10 11,20 8,40 11,20 

18 21 8,30 7,60 7,00 6,60 8,30 8,10 10,10 9,30 9,20 10,00 10,70 9,00 10,70 

19 22 7,60 7,40 7,40 6,30 7,70 8,30 9,70 8,40 9,30 10,70 10,30 8,50 10,70 
20 23 9,00 8,00 6,50 6,90 7,20 7,90 9,80 9,60 9,80 10,20 10,30 8,40 10,30 

 Máximos 10,10 9,50 9,40 9,30 8,30 9,20 10,10 11,40 11,30 11,90 11,90 9,50 11,90 
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Tabela 8: Mínimos Absolutos da Velocidade dos Ventos (m/s): Anuais, Mensais e Horários 
Hora de 

Brasília 
Hora GMT 

Mínimos Mensais Mínimos 

Anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 0,60 0,50 0,60 0,60 0,80 0,70 0,60 0,60 0,70 0,70 0,60 0,50 0,50 
22 1 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,30 0,70 1,00 0,60 0,50 

23 2 0,50 0,70 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 0,60 0,80 1,00 0,50 0,50 0,50 
24 3 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 1,00 0,60 0,50 0,50 

1 4 0,80 0,60 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,70 0,50 0,50 

2 5 0,50 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,70 0,60 0,60 0,60 0,50 
3 6 0,70 0,60 0,50 0,50 0,80 0,50 0,50 0,70 0,50 0,60 0,60 0,50 0,50 

4 7 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,70 0,50 0,80 0,60 0,50 
5 8 0,90 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,10 0,60 0,60 0,50 

6 9 0,80 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,80 0,60 0,70 0,50 
7 10 0,90 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,50 0,50 
8 11 1,60 0,70 0,70 0,60 0,50 0,50 0,70 0,70 1,20 1,00 0,70 0,60 0,50 
9 12 1,20 1,00 0,50 0,60 0,60 0,50 0,50 0,90 0,70 1,10 1,20 0,80 0,50 

10 13 1,40 1,70 0,50 0,90 0,80 1,00 0,70 0,90 1,10 0,90 1,10 0,60 0,50 
11 14 0,70 1,70 0,70 0,80 0,70 0,60 1,30 0,90 1,10 1,60 0,60 1,20 0,60 

12 15 1,80 2,00 1,00 1,10 1,00 1,50 1,10 1,60 0,90 2,10 1,10 1,30 0,90 
13 16 1,90 1,70 1,40 1,20 1,40 0,60 1,40 1,40 2,30 1,60 1,10 1,60 0,60 
14 17 1,10 1,90 1,40 0,80 1,40 0,80 1,20 1,10 2,20 1,80 1,40 0,80 0,80 
15 18 1,10 2,00 1,60 1,50 1,20 1,20 1,20 1,30 2,10 1,30 1,30 0,90 0,90 
16 19 0,70 1,20 0,60 1,10 0,60 0,50 0,50 0,90 0,80 1,40 1,30 0,60 0,50 
17 20 0,90 1,30 0,70 0,60 1,30 0,50 0,70 0,80 0,80 1,80 1,50 1,00 0,50 

18 21 1,60 1,00 0,80 0,50 0,60 0,70 0,80 0,80 0,90 1,80 1,40 0,50 0,50 

19 22 0,60 0,70 0,60 0,50 0,70 0,50 0,80 0,70 0,50 1,00 1,00 0,60 0,50 
20 23 0,70 0,80 0,50 0,70 0,70 0,60 0,50 0,50 1,30 0,70 0,60 0,90 0,50 

 Mínimos 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
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Tabela 9: Média da Temperatura (ºC) anual, mensal e horária 
Hora de 

Brasília 
Hora GMT 

Médias Mensais Médias 

Anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 25,4 25,7 25,6 24,8 23,4 22,5 21,3 21,4 22,2 22,8 23,4 24,7 23,6 
22 1 25,2 25,5 25,5 24,7 23,2 22,4 21,2 21,3 22,1 22,7 23,3 24,5 23,5 

23 2 25,0 25,5 25,3 24,6 22,8 22,3 21,0 21,1 22,0 22,6 23,2 24,3 23,3 
24 3 24,8 25,1 25,0 24,2 22,6 21,9 20,8 20,9 21,9 22,5 23,0 24,2 23,1 

1 4 24,6 24,9 24,8 24,0 22,3 21,7 20,5 20,7 21,8 22,4 22,9 24,0 22,9 

2 5 24,5 24,7 24,6 23,7 22,1 21,4 20,2 20,6 21,7 22,2 22,8 23,9 22,7 
3 6 24,3 24,5 24,3 23,5 21,8 21,3 20,0 20,3 21,6 22,1 22,7 23,8 22,5 

4 7 24,2 24,4 24,1 23,3 21,7 21,1 19,8 20,1 21,5 22,0 22,6 23,7 22,4 
5 8 24,3 24,3 24,0 23,1 21,4 20,9 19,5 20,0 21,3 22,1 22,6 23,8 22,3 

6 9 24,9 24,7 23,9 23,1 21,2 20,7 19,2 19,8 21,4 22,4 23,1 24,4 22,4 
7 10 26,1 25,8 25,0 23,8 21,5 20,9 19,5 20,2 22,2 23,2 24,0 25,3 23,1 
8 11 27,2 27,0 26,4 25,3 23,2 22,3 20,9 21,5 23,1 24,0 24,6 26,2 24,3 
9 12 28,2 27,9 27,4 26,3 24,4 23,6 22,3 22,7 23,8 24,8 25,2 26,9 25,3 

10 13 28,8 28,7 28,1 27,0 25,1 24,6 23,1 23,3 24,6 25,3 25,7 27,4 26,0 
11 14 29,2 29,2 28,5 27,3 25,6 25,2 23,7 23,8 24,8 25,6 26,0 27,7 26,4 

12 15 29,4 29,1 28,6 27,5 25,8 25,4 24,0 24,0 25,0 25,7 26,1 27,9 26,5 
13 16 29,2 29,1 28,7 27,6 25,7 25,5 24,1 23,9 25,1 25,6 26,0 27,8 26,5 
14 17 29,0 29,0 28,5 27,3 25,6 25,3 23,9 23,8 24,8 25,4 25,8 27,5 26,3 
15 18 28,6 28,4 28,1 27,0 25,4 24,8 23,5 23,4 24,4 24,9 25,3 27,2 25,9 
16 19 27,8 27,8 27,6 26,4 24,8 24,1 23,1 22,9 23,8 24,4 24,8 26,6 25,3 
17 20 27,0 27,1 26,8 25,7 24,0 23,3 22,2 22,2 23,1 23,8 24,2 25,9 24,6 

18 21 26,2 26,4 26,1 25,2 23,7 22,9 21,8 21,7 22,6 23,2 23,8 25,4 24,1 

19 22 25,7 26,0 25,9 25,1 23,6 22,8 21,6 21,6 22,4 23,0 23,7 25,0 23,9 
20 23 25,6 25,9 25,7 24,9 23,5 22,6 21,5 21,5 22,3 22,9 23,6 24,9 23,7 

 Médias 26,5 26,5 26,2 25,2 23,5 22,9 21,6 21,8 22,9 23,6 24,1 25,5 24,2 
 

 



Avaliação de dados meteorológicos para a região de Campos dos Goytacazes - RJ 

13 
 

Tabela 10: Máximos Absolutos da Temperatura do Ar (°C): Anuais, Mensais e Horários 
Hora de 

Brasília 
Hora GMT 

Máximos Mensais Máximos 

Anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 26,6 28,2 28,0 27,2 26,5 25,2 24,2 24,0 24,2 25,2 25,7 26,3 28,2 
22 1 26,6 28,0 27,7 27,2 26,2 25,2 24,1 23,7 24,0 25,1 25,7 26,2 28,0 

23 2 26,2 27,7 27,7 27,1 26,1 25,0 24,0 23,6 24,0 25,2 25,5 26,0 27,7 
24 3 26,2 27,5 27,2 27,0 26,0 24,6 23,7 23,5 24,0 25,2 25,1 26,0 27,5 

1 4 26,1 27,2 27,2 26,7 25,7 24,7 23,6 23,5 24,0 24,7 25,0 25,7 27,2 

2 5 26,0 27,1 27,0 26,7 26,1 24,2 23,5 23,2 24,0 24,6 25,0 25,7 27,1 
3 6 25,5 26,7 27,1 26,6 25,7 23,7 23,2 23,2 23,7 24,6 24,7 25,7 27,1 

4 7 25,5 27,0 27,2 26,5 26,0 24,0 23,0 23,2 24,0 24,6 24,8 25,7 27,2 
5 8 25,5 27,0 26,5 26,5 26,0 23,6 22,6 23,1 23,7 24,6 25,4 25,7 27,0 

6 9 26,9 27,3 26,7 26,2 26,0 23,5 22,5 23,1 23,7 25,0 26,2 26,8 27,3 
7 10 28,4 29,0 27,7 27,2 26,5 23,7 22,5 23,7 24,3 26,0 28,0 28,7 29,0 
8 11 30,4 29,7 30,2 29,0 27,6 25,1 24,2 25,0 26,1 27,2 29,5 30,7 30,7 
9 12 33,1 31,7 33,2 30,7 28,0 27,7 26,5 26,5 29,1 28,6 29,8 31,6 33,2 

10 13 34,1 33,2 33,2 32,0 29,5 30,0 28,2 30,0 30,0 29,9 31,6 33,1 34,1 
11 14 34,5 34,1 33,2 33,0 30,1 31,5 30,0 32,1 31,0 29,2 32,5 34,5 34,5 

12 15 36,0 34,2 32,2 34,1 30,5 32,7 31,5 32,7 30,7 29,5 33,2 34,7 36,0 
13 16 35,7 34,0 32,2 34,7 31,7 33,2 32,0 32,7 30,6 29,7 33,0 32,5 35,7 
14 17 35,7 33,7 32,7 31,6 31,7 29,2 32,0 29,2 28,7 30,1 32,7 31,2 35,7 
15 18 35,5 32,7 32,0 30,7 32,2 29,0 28,7 28,5 28,2 29,2 30,0 30,7 35,5 
16 19 30,2 31,7 31,0 30,1 30,6 26,7 27,0 26,0 27,0 27,7 29,0 30,0 31,7 
17 20 29,2 30,6 30,2 28,7 27,1 25,2 25,2 25,0 26,0 26,7 27,7 28,7 30,6 

18 21 28,2 29,2 29,0 28,0 27,0 25,0 24,7 24,5 25,0 26,0 26,6 28,0 29,2 

19 22 27,2 28,7 28,2 27,7 26,7 25,0 24,6 24,5 24,6 25,6 26,2 27,0 28,7 
20 23 27,0 28,5 28,2 27,5 26,6 24,7 24,6 24,0 24,5 25,2 26,0 26,5 28,5 

 Máximos 36,0 34,2 33,2 34,7 32,2 33,2 32,0 32,7 31,0 30,1 33,2 34,7 36,0 
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Tabela 11: Mínimos Absolutos da Temperatura do Ar (°C): Anuais, Mensais e Horários 
Hora de 

Brasília 
Hora GMT 

Mínimos Mensais Mínimos 

Anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 21,7 23,1 20,8 19,1 19,5 18,6 15,2 18,7 19,1 18,7 19,0 21,2 15,2 
22 1 21,6 23,1 20,9 19,1 19,0 18,5 15,2 17,5 19,5 18,9 18,7 19,5 15,2 

23 2 21,7 22,0 20,7 20,6 18,0 18,7 15,6 17,7 19,7 19,0 18,7 19,0 15,6 
24 3 21,0 21,2 20,0 20,7 17,6 18,2 16,6 16,6 19,5 18,7 18,5 18,5 16,6 

1 4 20,6 21,0 20,4 20,5 17,0 17,7 16,1 16,6 19,1 17,6 17,7 18,0 16,1 

2 5 21,1 21,2 19,7 20,0 17,2 18,0 15,6 15,5 17,7 16,8 17,2 17,7 15,5 
3 6 21,1 21,2 20,1 18,8 17,1 17,1 15,6 15,0 16,9 16,7 16,6 17,5 15,0 

4 7 21,0 21,2 19,2 18,8 16,7 17,0 15,0 14,3 16,7 16,6 16,0 17,2 14,3 
5 8 21,0 21,0 19,7 18,1 16,6 17,0 15,0 13,7 17,0 18,0 15,7 17,0 13,7 

6 9 21,0 20,7 19,5 19,0 16,0 16,5 14,5 13,2 16,2 17,8 16,5 18,5 13,2 
7 10 22,2 21,2 21,0 17,7 16,7 16,6 15,2 14,1 18,2 18,3 19,1 19,8 14,1 
8 11 23,2 21,7 21,7 19,2 18,4 18,2 17,0 17,6 20,0 18,6 19,5 20,1 17,0 
9 12 23,5 22,7 22,1 21,5 19,7 19,5 16,2 18,0 20,2 20,1 21,0 20,8 16,2 

10 13 23,2 23,0 22,2 21,8 19,7 19,6 16,0 18,2 20,7 20,2 21,4 21,2 16,0 
11 14 23,2 22,7 22,6 22,8 19,5 19,3 17,0 18,6 20,7 20,0 20,7 21,5 17,0 

12 15 22,7 22,6 22,5 22,5 19,0 20,5 17,2 17,5 21,1 19,2 19,6 21,7 17,2 
13 16 23,1 22,6 22,5 22,7 19,2 21,0 16,7 18,4 19,7 19,0 19,5 20,1 16,7 
14 17 23,0 22,7 23,0 23,0 19,7 20,6 17,1 18,4 21,0 20,0 19,5 20,6 17,1 
15 18 23,0 22,7 23,1 23,0 20,2 20,5 16,6 18,0 20,5 19,2 19,1 20,6 16,6 
16 19 23,0 22,7 22,7 22,7 19,5 19,5 15,7 18,5 20,0 18,3 19,0 21,1 15,7 
17 20 22,5 22,7 22,0 22,1 19,5 19,7 15,5 17,6 19,5 18,7 19,5 21,2 15,5 

18 21 21,6 22,7 21,6 22,0 19,7 20,0 15,6 18,1 19,6 18,7 20,1 20,5 15,6 

19 22 22,5 23,1 20,0 21,2 19,7 19,7 15,2 18,3 18,2 19,1 20,1 20,7 15,2 
20 23 22,0 23,2 20,2 21,4 20,1 19,2 15,0 18,2 19,1 19,2 20,0 20,8 15,0 

 Mínimos 20,6 20,7 19,2 17,7 16,0 16,5 14,5 13,2 16,2 16,6 15,7 17,0 13,2 
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Tabela 12: Média da Umidade Relativa (%) anual, mensal e horária 
Hora de 

Brasília 

Hora 

GMT 
Médias Mensais Médias 

Anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 81,5 82,1 79,5 74,6 77,4 80,1 79,5 76,0 75,8 78,4 79,7 80,5 78,8 
22 1 82,3 82,8 79,4 74,3 76,8 80,6 79,5 77,0 76,4 78,7 80,6 81,4 79,2 

23 2 83,0 83,3 79,6 74,7 78,4 81,6 80,0 77,2 76,4 79,0 81,1 82,4 79,7 
24 3 83,3 84,0 80,0 73,7 79,4 82,5 80,1 78,0 76,8 79,7 81,5 83,1 80,2 

1 4 83,9 84,6 80,7 74,0 79,2 83,3 80,9 78,5 77,5 79,9 82,2 83,5 80,7 

2 5 84,3 85,0 81,3 72,5 78,8 84,1 82,1 78,7 77,7 80,3 82,2 83,6 80,9 
3 6 84,5 85,7 82,0 72,9 79,4 84,3 82,4 80,0 78,0 80,6 82,6 83,6 81,3 

4 7 84,3 85,8 82,3 73,3 79,9 84,7 83,4 80,4 78,1 80,6 83,1 83,8 81,7 
5 8 83,8 85,7 82,5 73,4 80,9 85,1 83,4 80,6 78,7 80,5 83,0 83,5 81,8 

6 9 80,9 83,6 82,9 74,7 80,6 85,3 84,4 80,4 78,4 79,3 80,9 81,1 81,0 
7 10 75,0 79,8 80,5 74,7 81,3 84,8 83,6 79,5 75,6 76,0 77,2 76,6 78,6 
8 11 69,4 73,0 73,9 71,2 78,0 81,0 80,7 74,8 71,1 72,4 74,1 72,1 74,2 
9 12 65,0 68,4 70,7 69,9 73,7 74,0 74,6 69,2 67,3 68,7 71,6 68,7 70,1 

10 13 62,5 65,1 67,9 67,9 68,9 68,7 68,8 65,7 64,0 66,2 69,1 67,0 66,8 
11 14 61,1 63,0 65,7 65,6 67,1 66,0 66,7 64,4 62,6 65,4 68,1 65,7 65,1 

12 15 60,7 63,2 65,9 64,9 66,1 64,5 65,4 63,5 62,6 65,1 67,7 65,5 64,6 
13 16 61,7 64,2 65,7 65,2 66,9 64,3 64,9 63,4 62,9 65,6 67,9 66,0 64,9 
14 17 63,3 65,4 66,8 65,8 66,9 65,6 66,5 64,4 63,9 66,9 69,3 67,4 66,0 
15 18 65,8 68,1 68,7 67,6 68,0 67,7 68,1 66,3 66,0 69,0 71,0 69,0 67,9 
16 19 69,6 70,8 71,5 70,4 70,5 70,8 70,0 68,7 68,7 71,0 73,1 71,6 70,5 
17 20 73,4 74,4 75,2 71,5 74,6 75,2 74,1 72,3 71,5 73,5 75,5 74,6 73,8 

18 21 77,0 78,3 78,1 73,3 76,9 77,0 76,6 74,3 73,9 76,3 77,7 77,1 76,3 

19 22 79,5 80,6 78,7 74,1 77,4 78,3 77,5 74,9 75,2 77,7 78,8 78,8 77,6 
20 23 80,5 81,4 78,8 73,6 78,5 79,3 78,0 75,5 75,6 77,9 79,5 79,7 78,2 

 Médias 74,8 76,7 75,8 71,4 75,2 77,0 76,2 73,5 72,2 74,5 76,6 76,1 75,0 
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Tabela 13: Máximos Absolutos da Umidade Relativa do Ar (%): Anuais, Mensais e Horários 
Hora de 

Brasília 
Hora GMT 

Máximos Mensais Máximos 

Anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 96,4 95,3 100,0 100,0 100,0 90,1 99,4 92,2 90,5 90,0 95,2 93,5 100,0 
22 1 95,8 95,3 100,0 100,0 100,0 90,1 98,8 97,0 90,5 90,6 99,4 94,1 100,0 

23 2 95,8 95,9 99,4 100,0 100,0 90,1 100,0 92,3 88,3 90,6 100,0 94,0 100,0 
24 3 95,8 96,4 99,4 100,0 100,0 90,6 92,3 94,1 89,0 91,1 94,0 95,9 100,0 

1 4 95,8 94,7 100,0 100,0 96,5 91,5 98,8 92,3 89,5 91,7 100,0 97,6 100,0 

2 5 96,4 96,4 99,4 100,0 97,6 92,3 97,6 91,7 90,1 92,3 99,4 100,0 100,0 
3 6 97,0 96,4 100,0 100,0 96,5 94,6 99,4 92,7 90,7 92,3 98,2 94,7 100,0 

4 7 97,6 98,2 99,4 100,0 96,4 94,6 100,0 93,2 91,2 92,8 97,6 94,1 100,0 
5 8 96,4 100,0 99,4 100,0 99,4 93,4 93,9 92,2 90,1 93,4 97,6 93,5 100,0 

6 9 96,4 99,4 99,4 100,0 94,0 93,4 94,5 96,4 91,2 92,9 97,0 93,0 100,0 
7 10 94,1 98,2 100,0 100,0 100,0 94,6 95,2 93,3 91,2 94,0 100,0 93,5 100,0 
8 11 93,0 94,1 98,8 98,8 100,0 93,5 100,0 92,2 90,2 91,8 100,0 89,6 100,0 
9 12 92,4 89,7 99,4 98,8 97,6 92,8 100,0 93,4 90,0 91,7 98,8 90,2 100,0 

10 13 92,4 86,6 92,0 93,1 95,2 89,4 100,0 90,1 90,6 90,5 90,2 89,1 100,0 
11 14 94,1 86,5 91,8 93,0 94,1 88,3 100,0 94,9 90,0 90,5 90,1 91,8 100,0 

12 15 99,4 90,7 91,9 91,4 92,3 89,4 98,8 91,4 89,5 92,3 90,6 91,3 99,4 
13 16 97,0 91,8 92,4 99,4 89,6 89,5 93,6 91,3 87,8 92,3 91,0 88,0 99,4 
14 17 94,7 91,2 92,5 100,0 90,0 86,8 100,0 88,8 87,8 91,7 91,6 92,3 100,0 
15 18 93,6 92,4 93,1 94,8 86,6 86,3 100,0 88,7 89,4 91,7 92,8 92,9 100,0 
16 19 93,5 90,1 97,6 99,4 87,6 88,4 100,0 88,1 89,4 92,3 91,4 94,1 100,0 
17 20 93,5 89,0 100,0 100,0 94,7 90,5 95,8 90,9 87,7 91,7 92,3 94,1 100,0 

18 21 98,2 91,3 100,0 100,0 97,0 90,5 98,8 88,8 88,8 91,2 92,4 94,1 100,0 

19 22 97,0 92,4 100,0 100,0 98,2 89,4 100,0 87,8 88,8 90,7 91,8 94,1 100,0 
20 23 95,8 93,6 99,4 100,0 100,0 90,6 100,0 91,1 90,5 90,0 94,1 92,3 100,0 

 Máximos 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6 100,0 97,0 91,2 94,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 14: Mínimos Absolutos da Umidade Relativa do Ar (%): Anuais, Mensais e Horários 
Hora de 

Brasília 
Hora GMT 

Mínimos Mensais Mínimos 

Anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 73,5 61,9 20,7 18,5 19,6 61,4 54,9 56,1 54,6 59,7 57,4 57,9 18,5 
22 1 74,3 62,7 19,8 18,4 19,8 62,0 56,3 52,5 56,4 59,6 57,8 55,3 18,4 

23 2 74,8 65,1 20,0 18,7 19,6 61,6 53,7 50,6 49,7 54,3 57,4 64,8 18,7 
24 3 73,9 69,3 20,6 18,8 19,5 62,0 52,6 50,8 51,4 58,0 54,4 66,0 18,8 

1 4 73,4 72,5 20,6 19,1 19,9 65,5 48,8 48,5 56,6 62,3 56,9 64,8 19,1 

2 5 72,5 75,9 21,0 19,3 20,0 62,6 53,6 54,2 58,7 60,4 58,8 63,9 19,3 
3 6 72,8 74,9 20,7 19,6 20,4 62,0 51,5 55,7 52,5 63,2 57,4 64,7 19,6 

4 7 71,5 75,2 19,5 19,8 20,9 55,6 51,8 51,7 52,5 54,1 64,2 63,5 19,5 
5 8 70,6 72,1 19,8 20,1 20,9 54,9 57,2 54,1 48,1 52,8 60,1 62,7 19,8 

6 9 66,9 22,3 19,5 19,4 20,6 67,2 52,2 52,1 54,0 60,1 51,0 58,0 19,4 
7 10 63,2 58,5 20,5 18,3 19,6 65,6 52,9 46,6 49,0 56,0 54,6 51,0 18,3 
8 11 56,2 55,2 19,5 17,0 19,8 61,2 54,6 45,5 46,1 51,7 52,4 52,7 17,0 
9 12 50,6 51,6 18,2 16,5 45,8 54,5 53,1 46,2 47,9 43,6 47,6 51,7 16,5 

10 13 47,9 50,0 42,7 21,5 19,8 47,1 47,5 41,1 46,3 36,7 47,1 49,7 19,8 
11 14 44,6 44,5 43,7 21,0 39,8 41,1 38,9 34,0 43,0 41,7 48,2 47,5 21,0 

12 15 41,0 42,2 45,0 21,1 37,3 37,6 31,9 37,4 44,9 45,7 44,9 47,1 21,1 
13 16 40,4 45,9 45,6 19,8 36,8 35,4 32,3 34,8 46,5 46,2 44,1 49,8 19,8 
14 17 41,9 47,9 49,1 19,6 37,3 33,9 28,7 35,9 46,9 49,0 44,4 52,8 19,6 
15 18 40,6 52,3 51,9 20,0 38,1 39,8 42,7 44,1 49,3 47,9 45,7 54,8 20,0 
16 19 57,9 55,8 55,4 20,4 44,6 54,0 47,6 44,9 51,5 48,7 52,4 55,3 20,4 
17 20 62,4 60,5 60,0 18,1 55,2 55,1 51,8 53,3 53,4 52,1 55,2 60,0 18,1 

18 21 68,0 65,1 20,5 18,7 55,5 53,7 51,4 54,7 53,8 53,3 57,9 59,0 18,7 

19 22 67,5 66,8 20,6 18,7 55,8 60,0 53,4 57,8 53,8 59,5 57,4 58,6 18,7 
20 23 70,0 68,1 21,0 18,3 57,8 55,4 49,6 58,0 55,4 58,9 56,0 62,6 18,3 

 Mínimos 40,4 22,3 18,2 16,5 19,5 33,9 28,7 34,0 43,0 36,7 44,1 47,1 16,5 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2020 7278588-9

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

ANDRE AUGUSTO PFUETZENREITER
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Empresa Contratada: HERCO CONSULTORIA DE RISCOS LTDA

RNP:
Registro:

Registro:

2500150240
074772-5-SC

068032-9-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: HABTEC ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA CPF/CNPJ: 35.808.948/0001-52
Endereço: AVENIDA TREZE DE MAIO 13 Nº: 13
Complemento: Bairro: EDIFICIO MUNICIPAL
Cidade: UF: CEP:RIO DE JANEIRO RJ 20031-901
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 44.660,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: HABTEC ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA CPF/CNPJ: 35.808.948/0001-52
Endereço: AVENIDA TREZE DE MAIO 13 Nº: 13
Complemento: Bairro: EDIFICIO MUNICIPAL
Cidade: UF: CEP:RIO DE JANEIRO RJ 20031-901
Data de Início: 12/12/2019 Data de Término: 31/01/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Serviço Técnico não relacionado em Segurança do Trabalho
Estudo Análise

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

5. Observações

Estudo de Analise de Risco dos Oleodutos Açu-Barra do Furado

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAMVI - 05

8. Informações

  Valor ART:  R$ 233,94 | Data Vencimento: 10/02/2020 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 31/01/2020: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

BLUMENAU - SC, 31 de Janeiro de 2020

ANDRE AUGUSTO PFUETZENREITER

004.002.419-94

Contratante: HABTEC ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA

35.808.948/0001-52

ANDRE AUGUSTO 
PFUETZENREITER:004002419
94

Assinado de forma digital por ANDRE 
AUGUSTO 
PFUETZENREITER:00400241994 
Dados: 2020.01.31 16:23:32 -03'00'
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