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Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresenta, de 
forma objetiva e simplificada, os resultados do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) do Projeto SPOT. Os conteúdos do 
EIA/RIMA foram desenvolvidos de forma a atender à Instrução 
Técnica (IT) 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).

Este RIMA apresenta a descrição das principais características 
do empreendimento em suas diferentes etapas (planejamento, 
instalação e operação), além da importância regional. 
Apresenta ainda as características ambientais locais que 
serviram de base para avaliar os possíveis impactos no 
ambiente com a instalação e operação dos oleodutos.

Com a avaliação de impactos, positivos e/ou negativos, um 
conjunto de medidas foi proposto e consolidado nos programas 
ambientais com o objetivo de potencializar os possíveis 
impactos positivos e quando possível, minimizar, controlar, 
monitorar ou compensar os efeitos indesejáveis da instalação 
do empreendimento.

O EIA e o RIMA estão disponíveis em meio digital para consulta 
de toda a população nas prefeituras e Câmaras municipais dos 
municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes 
e Quissamã, por onde os oleodutos serão instalados. As 
palavras escritas em negrito estão apresentadas no glossário 
– parte deste RIMA, com a sua descrição para facilitar a sua 
compreensão. 

01. APRESENTAÇÃO
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02. QUEM SOMOS

A empresa responsável por construir e operar o empreendimento é Açu Petróleo S.A. 

A empresa de consultoria ambiental responsável pelos estudos ambientais, o EIA e o RIMA, é a 
Mott MacDonald.

Razão Social: Açu Petróleo S.A.

CNPJ: 21.778.678/0001-70
Endereço: Rua Lauro Muller, 116 (Torre do Rio Sul), 22º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. 
CEP: 22290-160
Telefone / Fax: +55 21 35296700
Website: https://www.prumologistica.com.br/nossas-empresas/acu-petroleo/
CTF:6655854
Responsável Legal:
Nome: Leonardo Maia Santarossa
CPF: 096.646.147-93
Telefone: (21) 3529-6700
E-mail: leonardo.santarossa@acupetroleo.com.br
Rua Lauro Muller, 116 (Torre do Rio Sul), 22º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. CEP: 22290-160

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
Telefone / Fax: +55 21 20182618
Website: https://www.mottmac.com/pt-BR/brazil/brazil
CTF: 198574
Responsável Legal:
Nome: Ricardo Tavares
CPF: 334.926.896-04
Telefone: +55 21 20182312
E-mail: ricardo.tavares@mottmac.com
Endereço: Avenida Treze de Maio nº 13, Grupo 1508. Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20031-901
Representante Técnico:
Nome: Gustavo de la Reza
CPF: 595.389.107-53
CTF: 595.389.107-53
Telefone: +55 21 20182632
E-mail: gustavo.delareza@mottmac.com
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03. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

O artigo 225 da Constituição Federal do Brasil determina que o Poder Público cumpra ações 
que visam garantir aos indivíduos o direito a um meio ambiente saudável. Vale destacar que o 
Licenciamento Ambiental é um dos instrumentos que possibilita esse direito. 

O Licenciamento Ambiental é um instrumento importante da Política Nacional do Meio Ambiente 
- PNMA (Lei Nº 6.938/1981), pois é através dele que o órgão ambiental competente avalia se o 
projeto é viável ambientalmente.

O órgão ambiental autoriza a localização, a instalação e a operação do empreendimento, além de 
fiscalizar as atividades que utilizam recursos ambientais ou daqueles que podem vir a causar algum 
tipo de degradação ambiental.

Para o desenvolvimento do Projeto SPOT a legislação brasileira exige que o empreendedor obtenha 
a Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO) junto ao órgão 
ambiental competente.

ENTENDENDO O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Resolução CONAMA Nº 237/97: Estabelece procedimentos e critérios para o Licenciamento 
Ambiental.

Junto com o início do processo de Licenciamento Ambiental, inicia-se também a elaboração dos 
Estudos Ambientais. Para que seja possível a emissão da Licença Prévia, o órgão ambiental (INEA) 
deverá atestar a viabilidade locacional e ambiental do projeto. Isso é feito por meio da análise 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 
realizado com base nas exigências descritas na Instrução Técnica (IT) emitida pelo órgão. 

Para o Projeto SPOT, o órgão 
competente para realizar o 
processo de licenciamento 
ambiental é o Instituto Estadual 
do Ambiente - INEA.  

Licença Prévia (LP)
Deve ser solicitada ao INEA na fase de planejamento do 
empreendimento. Essa licença não autoriza a instalação do 
projeto, mas sim sua localização.

Licença de Instalação (LI) Autoriza o início da obra ou instalação do empreendimento.

Licença de Operação (LO) É concedida depois de atendidas as condicionantes da LI e 
autoriza a operação do empreendimento.
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A IT é um documento emitido pelo órgão ambiental licenciador que tem como objetivo orientar a 
elaboração do EIA/RIMA.

O EIA é fundamental para o entendimento de como o empreendimento interage com o meio 
ambiente e na região onde está inserido, gerando possíveis mudanças. 

ARCABOUÇO LEGAL 

• Resolução CONEMA  nº 42/2012

Dispõe sobre as atividades que causam ou possam causar impacto ambiental local, fixa normas 
gerais de cooperação federativa nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 
comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente e ao 
combate à poluição em qualquer de suas formas, conforme previsto na Lei Complementar nº 
140/2011, e dá outras providências.

• Lei n° 11.428/2006

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 
providências.

• Lei n° 9.985/2000 (SNUC) 

Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelece 
critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação.

• Artigo 2º do Decreto Estadual nº 44.820/2014

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.

Além da legislação ambiental nacional, há ainda a legislação estadual e dos municípios 
onde o empreendimento será implementado. O capítulo 7.2 do EIA descreve toda a 
legislação envolvida para o Projeto SPOT.
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O Projeto SPOT prevê a instalação de dois oleodutos, ligando a Unidade Tratamento de Petróleo 
(UTP) no Porto do Açu, em São João da Barra/RJ, até a Estação de Barra do Furado, da Petrobrás, 
no município de Quissamã/RJ, passando pelo município de Campos dos Goytacazes.

O empreendimento possuirá dois dutos com 45,3 Km de extensão e capacidade de escoamento de 
60 a 400 mil metros cúbicos de óleo por dia (m³/d).

O projeto pretende cobrir dois cenários de operação distintos:

O Projeto SPOT levou em consideração as seguintes variáveis:

Acessos e Uso 
do Solo
Altimetria

Comunidades 
Quilombolas e Indígenas
Assentamentos
Sítios Arqueológicos 
e Bens Tombados

Zonas de conservação

Áreas de processos 
minerários

Áreas prioritárias 
relevantes à fauna

Importação do petróleo por meio de navios, 
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.

O petróleo bruto sendo transportado da 
estação de Barra do Furado (município de 
Quissamã/RJ) até a Unidade de Tratamento 
de Petróleo (UTP) no Porto do Açu (São João 
da Barra/RJ).

Cenário de Importação/InternalizaçãoCenário de Exportação

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS ESTUDADAS

Como foi escolhido o traçado do Projeto SPOT? 

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 se torna 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.

Do ponto de vista locacional, na fase de planejamento, foram estudadas três alternativas para a 
instalação do Projeto SPOT. Equipes multidisciplinares representando as áreas de meio ambiente, 
economia e construção civil buscaram definir os melhores traçados para cada uma das alternativas. 
Foram considerados 23 fatores socioambientais e quatro aspectos técnicos e financeiros. Cada fator 
foi descrito e avaliado comparativamente entre as alternativas de traçado. 

04. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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FATOR AMBIENTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Aglomerados Urbanos

Edificações na Faixa de Servidão

Comunidades Tradicionais

Uso e Ocupação do Solo

Patrimônio Arqueológico

Patrimônio Cultural

Projetos de Infraestrutura 
governamentais e privados

Paisagem

Acessos

Áreas com Vegetação Nativa

Unidades de Conservação (UC)

Áreas Prioritárias para 
Conservação (APC)
Áreas de Preservação 
Permanente (APP)
Áreas de Fauna Terrestre 
Endêmica e/ou Ameaçada 

Áreas Úmidas

Áreas de Fauna Aquática 
Dulciaquícola

Aspectos Geológico Geotécnicos

Geomorfologia

Pedologia e Processos Erosivos

Áreas Alagáveis

Interferências em Corpos 
Hídricos
Água Subterrânea e 
Sensibilidade à Contaminação
Interferências com 
Processos Minerários

Mais favorável Favorabilidade 
intermediária Menos favorável

Levando em consideração as alternativas estudadas, destaca-se que alguns fatores tiveram maior 
importância, e assim, contribuíram para a definição do melhor traçado. Por fim, foi definida a 
alternativa 2 considerada como prioritária para uma análise mais aprofundada nesse EIA.

As alternativas serão apresentadas a seguir na Figura 1:
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FAIXA DE SERVIDÃO, INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA DE SUPORTE

O projeto SPOT prevê a instalação de dois dutos em uma única etapa. A sua construção envolverá 
atividades de intervenção nas áreas atravessadas durante um período previsto de 24 meses de 
obra. Estima-se que serão contratados aproximadamente 1.700  funcionários, entre mão de obra 
direta e indireta, no mês onde se tem o pico de efetivo.

Além das obras principais de instalação e manutenção dos dutos, serão executadas obras de 
infraestrutura e apoio. O empreendimento possuirá 02 (dois) canteiros de obras que darão suporte 
às atividades de instalação e montagem dos oleodutos: 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 das Flechas, de forma a atender melhor a logística 
da obra. A área será utilizada por um período aproximado de 24 meses, sendo o último mês 
destinado à desmobilização do canteiro.

Nos canteiros serão construídas as instalações necessárias para realização dos trabalhos de 
construção, como almoxarifado, estacionamento, baias para acondicionamento de resíduos sólidos, 
escritórios administrativos, copa, refeitório, vestiário, banheiro, Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE), entre outros.

A largura da faixa de servidão será de 20 metros, com exceção do trecho de 0 km a                            
1Km + 125m a faixa terá no máximo 10 metros e do trecho entre km 2+585 e km 3+800 terá 15 
metros.

COMO OCORRERÁ O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS OLEODUTOS?

Outras estruturas de suporte serão construídas:

• Área para recebimento de materiais e equipamentos;            • Abastecimento de água;
• Área para Depósito de Material Excedente e de Bota-fora;      • Abastecimento de energia.
• Logística de Transporte;

Abertura de pista

•  Terraplanagem: desenvolvida na faixa dos 
oleodutos, envolvendo a retirada da vegetação, 
limpeza e nivelamento do terreno determinando a 
faixa de trabalho. A camada superficial do solo será 
estocada para utilização na etapa de recomposição 
vegetal.

•  Os cursos d’água, que originalmente escoem para 
ou sobre a pista, serão desviados e canalizados. 
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Abaixamento da tubulação 

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 verificação das condições do fundo 
da vala e se o acabamento das suas paredes laterais 
está atendendo as especificações adequadas.

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.

Escavação e preparação da vala 

Será realizada a escavação de uma única vala para o lançamento dos dois oleodutos. 
Na abertura da vala, a escavação terá início somente após o levantamento de todas as 
interferências existentes para que não haja danos a quaisquer tubos, caixas, cabos, postes 
ou outros elementos/ estruturas que estejam na área a ser escavada ou próxima a esta, 
seguindo os procedimentos de segurança necessários. 

Quando o material resultante da escavação for apropriado para ser utilizado na cobertura 
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.

Todos os cuidados necessários serão tomados para se evitar danos nas redes elétrica, de 
comunicação, água, esgoto, canos subterrâneos entre outros.

Preparo e montagem da tubulação 

•  Curvamento das Tubulações: a definição das curvas 
verticais e/ou horizontais das tubulações será feita 
através de informações de projeto e do levantamento 
topográfico.

•  Desfile de Tubos: será realizado ao longo da faixa 
com auxílio dos equipamentos adequados.

•  Revestimento de concreto dos tubos: em travessias 
de áreas alagadas ou alagáveis, os tubos serão 
revestidos de concreto de forma a garantir que não se 
elevem no terreno.

• Soldagem da tubulação: serão devidamente 
qualificados e aprovados em acordo com as normas 
ANSI/ASME IX e API 1104. As soldas serão 
realizadas por método manual, semiautomático ou 
automático
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Cobertura da vala

A cobertura da vala será realizada utilizando-se o 
mesmo material da escavação. A primeira camada de 
cobertura deve ser constituída de solo solto e isento de 
materiais que possam causar danos ao revestimento, 
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.

Teste hidrostático

Será executado após a conclusão da construção e montagem dos dutos, visando a detecção 
de eventuais defeitos e de modo a permitir o alívio das tensões mecânicas, resguardando a 
segurança de ambas tubulações. O teste será realizado em cada duto e em toda a extensão 
dos mesmos, vedando-os e preenchendo-os com água.

O teste hidrostático será realizado dentro das normas estabelecidas. A água utilizada será 
captada de poço artesiano ou de outro ponto de captação autorizado, desde que a qualidade 
da água atenda às normas.

Instalação de proteção catódica

A prevenção de corrosão para tubulações enterradas é uma combinação de revestimento 
impermeável aderido à superfície do aço e em um sistema de proteção catódica.

O sistema de proteção catódica será adequadamente dimensionado, de modo a atender 
à necessidade de proteção contra interferências eletromagnéticas, devido à proximidade 
com a linha de transmissão (LT) de 345 kV, que interliga a Subestação Porto do Açu até a 
Subestação de Campos (Furnas).

Sinalização e proteção dos dutos e válvulas de bloqueio

As faixas e áreas de domínio serão identificadas e sinalizadas com marcos e placas, que 
obedecerão aos 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, bem 
como sistemas de “Pare e Siga” com rádio comunicador sempre que necessário.

Proteção dos dutos 

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.
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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.

Válvulas de bloqueio

Serão instaladas duas válvulas de bloqueio em cada duto para a segurança operacional, 
uma em cada lado do Canal das Flechas. As válvulas são capazes de diminuir e bloquear o 
fluxo de óleo em caso de eventuais vazamentos dos dutos. 

Recuperação do trecho e da vegetação

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 a conclusão dos trabalhos.

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.

A cobertura vegetal será realizada com uso de sementes selecionadas (preferencialmente, 
espécies nativas da região), 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.

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.

Obras especiais 

Consistem em obras civis e mecânicas, realizadas na construção do sistema dos oleodutos, 
que não se enquadram no método construtivo convencional. Obras especiais são previstas 
para as situações de cruzamentos e travessias. 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. 

No caso de situações em que houver a necessidade de compartilhamento da faixa com 
outros dutos, a distância mínima será de 1,5 m e nos casos de cruzamento com linhas de 
transmissão será mantido um afastamento dos cabos de aterramento de, no mínimo, 5 
metros, conforme as regulamentações vigentes.
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Cruzamento e Travessias

Os cruzamentos se caracterizam pela passagem do oleoduto por rodovias, estradas 
secundárias, estradas asfaltadas, dutos e cabos existentes e linhas de transmissão.
As travessias se caracterizam pela passagem do oleoduto através de rios, riachos, canais 
e regiões alagadas.

A execução dos cruzamentos e travessias estará dentro das normas estabelecidas e 
atenderão aos requisitos e recomendações a seguir:

• 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.

A escavação das margens e leitos realizados 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.

CUIDADOS AMBIENTAIS NA FASE DE CONSTRUÇÃO

Ruídos: na fase de implantação dos oleodutos haverá emissão de ruídos devido à movimentação de 
máquinas e veículos. 

Para minimizar o incômodo das comunidades próximas, o transporte de materiais e equipamentos 
nas estradas será evitado nos horários de pico e noturno, respeitando-se a lei do silêncio, e serão 
cumpridos os limites máximos de ruídos estabelecidos pela legislação vigente.

Emissões Atmosféricas: durante a etapa de implantação dos dutos, as emissões atmosféricas serão 
decorrentes, principalmente, da queima de combustívei e emissão de materiais particulados devido 
à movimentação de máquinas e veículos. 

Para minimizar os efeitos adversos causados pelas emissões, serão realizadas a umectação e 
aspersão de água sobre as pistas e locais com solo exposto. Para o controle dessas emissões 
nos equipamentos, será realizada a manutenção de equipamentos que deverá atender todos os 
requisitos da legislação vigente.

Água: Com relação a necessidade de utilização de água para os canteiros de obras durante a fase 
de instalação, prevê-se a utilização de caminhões pipa, contratados de pontos comerciais nos 
municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã.

Efluentes líquidos e resíduos oleosos: Com relação aos efluentes destaca-se que, todos os 
resíduos líquidos gerados durante a fase de instalação serão devidamente tratados, conforme 
rege normatização brasileira. Assim como está prevista a realização de manutenções regulares, 
conforme requisitos legislação vigente, para os equipamentos, máquinas e veículos utilizados.
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MANUTENÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO

Durante toda a fase operacional será feita a manutenção da faixa de servidão través de inspeção 
regular, verificação, monitoramento e limpeza da área. A vegetação precisa ser mantida baixa, 
visando possibilitar a avaliação regular das condições do terreno onde foram instalados os oleodutos, 
além de fornecer acesso rápido para uma resposta eficiente às eventuais situações de emergência.

SISTEMAS DE SEGURANÇA 

As instalações dos dutos serão protegidas pelo sistema de combate a incêndio do Terminal de Barra 
do Furado, localizado no município de São João da Barra.

SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO OLEODUTO

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. 

CUIDADOS AMBIENTAIS NA FASE DE OPERAÇÃO

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 interrompendo o fluxo dos 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. 

ATIVIDADES DA FASE DE OPERAÇÃO
(essas atividades só serão realizadas após a liberação da Licença de Operação pelo INEA)

Início da Operação

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.

Operação e Manutenção

Os equipamentos utilizados no sistema dos oleodutos serão monitorados 
continuamente para indicações de vazamento.

Pré-operação

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.
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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).  

Área de Estudo Regional (AER): recorte geográfico que abrange o território no qual se observe 
continuidade dos aspectos ambientais dos meios físico, biótico e antrópico que se julguem 
relevantes ao entendimento dos impactos preliminarmente previstos e definição futura das áreas 
de influência do empreendimento.

Definição para o Meio Natural 
(Físico e Biótico)
 
Foram consideradas características 
relativas à natureza da região, como 
a geologia e geomorfologia, poten-
ciais áreas de conectividade de rema-
nescentes de vegetação nativa, rede 
hidrográfica e outros fatores ambien-
tais presentes (Figura 2).

Definição para o Meio Socioeco-
nômico 
 
Teve como base a identificação das 
áreas a serem impactadas pela insta-
lação e operação do empreendimento, 
ou seja, áreas localizadas no alcance 
das interferências socioambientais 
promovidas pelas atividades a serem 
realizadas. Assim, foram considera-
dos os limites políticos dos municípios 
por onde segue o traçado dos dutos: 
São João da Barra, Campos dos Goy-
tacazes e Quissamã (Figura 3).
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05. ÁREA DE ESTUDO
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São João da Barra
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     Área de Estudo Local (AEL): recorte geográfico que, em escala de detalhe, compreende a área 
a ser diretamente afetada pela instalação e áreas lindeiras, onde o diagnóstico e o mapeamento 
contribuem para a definição das técnicas construtivas e elaboração dos programas ambientais a 
serem executados nas etapas de instalação.
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Definição para o Meio Natural 
(Físico e Biótico) 
 
De acordo com os limites orientados 
pelos corpos hídricos que também 
contribuem para a formação vegetal 
(incluindo fauna associada) e ocupa-
ção humana da área (Figura 4). 

Definição para o Meio Socioeco-
nômico  
 
Foram tomados como base os seguin-
tes fatores ambientais socioeconômi-
cos:

•  População; 
•  Infraestrutura;
•  Grupos de interesse; 
•  Atividades econômicas; 
•  Usos do território; 
•  Comunidades tradicionais; e 
•  Patrimônio arqueológico. 

Assim, a AEL do meio socioeconômi-
co consiste nos setores censitários 
interceptados pelo traçado dos dutos 
e os que apresentam aglomerados ur-
banos próximos ao traçado proposto. 
Esta definição leva em consideração a 
presença de localidades que possuem 
estruturas urbanas passíveis de se-
rem utilizadas pelo empreendimento 
(Figura 5).
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São João da Barra
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MEIO FÍSICO

O diagnóstico do Meio Físico apresenta informações sobre a região onde se pretende instalar o 
Projeto SPOT, além de descrever as principais características do clima, solos, água e recursos 
minerais que podem ser encontrados.

 CLIMA

O clima da região é quente e úmido, sendo a 
temperatura média anual de 23,7°C. O trimestre 
mais frio ocorre entre os meses de Junho a 
Agosto, com temperatura média registrada 
de 21,2°C para o período. O período com 
temperaturas médias mais altas, acima de 26°C, 
é o trimestre que começa em Janeiro e vai até 
Março.

No que tange a precipitação de chuvas, a estação 
que possui chuvas mais intensas na região 
costuma acontecer desde o mês de Outubro até 
Janeiro, sendo Novembro o mês com a maior 
precipitação média (185,8 mm).  

Não existe uma estação do ano propriamente 
seca na Área de Influência, sendo o período 
do ano mais seco o trimestre que vai de Junho 
até Agosto, sendo Junho o mês com menor 
precipitação média (29,9mm). O mês de 
Fevereiro é normalmente caracterizado por baixa 
ocorrência de chuvas na região, quando costuma 
ocorrer um fenômeno climático conhecido como 
“veranico”, que é um período seco no meio do 
verão que costuma durar entre 20 a 40 dias. 

No período de chuvas, a maior parcela da água 
que atinge a superfície do terreno se infiltra até 
atingir o lençol d’água subterrâneo. Em alguns 
pontos este comportamento não é observado, 
pois são formadas áreas de acumulação de água 
superficial, com dificuldade de infiltração da água 
da chuva, podendo formar trechos alagadiços e 
brejosos.

06. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
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 GEOMORFOLOGIA

A variação da altura do terreno com relação ao nível do mar (hipsometria) na AER do Projeto SPOT 
está entre 0 e 50 m de altitude, enquanto a declividade (inclinação) apresenta valores entre 0 e 
3%, o que caracteriza uma área majoritariamente composta por planícies.

As formas de relevo (unidades geomorfológicas) estão relacionadas ao Domínio da Faixa Litorânea, 
que possui Planícies Costeiras (restingas), Planícies Fúlvio Lacustres (brejos), Baixadas e Colinas 
Baixas. Dentre estas, a principal unidade geomorfológica encontrada na faixa de servidão do Projeto 
SPOT são as Planícies Costeiras.

As Planícies Costeiras são caracterizadas por solos mais permeáveis que favorecem a dispersão da 
água de chuva. Cabe ressaltar que as unidades geomorfológicas presentes na faixa de servidão 
são adequadas à implantação, no entanto, as mesmas podem apresentar problemas pontuais, mais 
relacionados a baixa capacidade de suporte do solo.

 SOLOS

Na AER do Projeto SPOT foram identificadas 4 principais classes de solo presentes na região, sendo 
elas: Cambissolos, Espodossolos, Gleissolos e Neossolos.

 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

O Projeto SPOT está localizado na porção emersa da Bacia Sedimentar de Campos, região na qual 
estão presentes os principais aquíferos sedimentares do estado do Rio de Janeiro.

Em geral, as águas subterrâneas apresentam boa proteção contra os agentes poluidores, não 
costumam sofrer com problemas de assoreamento e não perdem grandes volumes de água por 
evaporação. Sendo assim, as águas subterrâneas se apresentam como boa alternativa para soluções 
locais e emergenciais para abastecimento da população.

O sistema aquífero sedimentar da região é composto pelo Aquífero Flúvio-deltáico, Aquífero Emborê, 
Aquífero São Tomé I, São Tomé II e Aquífero Barreiras. Dentre os aquíferos sedimentares, o 
aquífero Emborê demonstra possuir a melhor qualidade de água para abastecimento da população, 
enquanto os aquíferos Formação Barreiras, São Tomé I e São Tomé II, apresentam valores médios 
mais elevados de sólidos totais dissolvidos e de cloretos. O aquífero Flúvio Deltaico, caracterizado 
pela elevada capacidade específica de seus poços, apresenta valores médios de ferro total que 
precisam ser reduzidos para possibilitar a utilização dessa água no abastecimento local.
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 ÁGUAS SUPERFICIAIS

A região contém várias lagoas e lagunas e um complexo sistema de canais naturais e artificiais 
construídos em diferentes épocas. 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 
irrigar as terras para uso agrícola e aumentar a sua capacidade de drenagem em épocas de chuva. 

Vale destacar que os corpos hídricos da região se encontram em condições inapropriadas, 
assoreados, com muita cobertura vegetal e pouco fluxo de água. 

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.

Na faixa de servidão do empreendimento foram identificados os seguintes corpos hídricos: Canal 
Quitingute, Canal da Andreza, Rio Pitangueiras, Canais de Drenagem (três pequenos cursos de 
água não nomeados), Rio Pensamento, Córrego Jenipapo, Rio Caxexa, Rio da Onça, Canal das 
Flechas, Rio Novo e Iguaçu. 

Durante as visitas de campo foram escolhidos os seguintes parâmetros para a caracterização da 
qualidade da água em diferentes pontos dos principais corpos hídricos interceptados pelo Projeto 
SPOT: Clorofila; Nutrientes (fosfato, nitrito e nitrato); Salinidade; Turbidez e Sólidos suspensos; 
Metais e Coliformes.

Para a presença de nutrientes apenas um ponto teve concentração de fosfato e nitrogênio amoniacal 
maior do que o estabelecido pela Resolução CONAMA No. 20/86. 

A análise de salinidade indicou que, exceto em um ponto de coleta, as águas amostradas possuem 
características compatíveis com águas salobras. 

Com exceção de dois pontos, as amostras de água apresentaram valores reduzidos de turbidez e 
sólidos em suspensão, ambos parâmetros importantes para determinação da qualidade de água. 

Para a análise de metais, em todos os pontos de coleta foi verificado que a concentração de ferro 
e manganês estavam acima dos limites aceitáveis para águas de classe I e II segundo a Resolução 
CONAMA No 357/2005. Destaca-se que 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. 

Para a análise de coliformes totais, os pontos amostrados tiveram concentrações que classificam 
a qualidade da água como excelente, com exceção de um ponto no qual foi classificado como de 
qualidade satisfatória para este parâmetro.
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MEIO BIÓTICO

O diagnóstico do Meio Físico apresenta informações sobre a região onde se pretende instalar o 
Projeto SPOT, além de descrever as principais características do clima, solos, água e recursos 
minerais que podem ser encontrados.
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 FLORA

A região de inserção do empreendi-
mento está inserida no domínio de 
Mata Atlântica, entretanto toda ela vem 
sofrendo alterações do uso do solo ao 
longo dos anos, decorrentes de ativida-
des antrópicas diversas. As principais 
fitofisionomias presentes na região são: 
restingas, brejos e campos antrópicos. 
A análise da composição florística de-
monstrou a presença de espécies típi-
cas de formações de restinga, além de 
macrófitas e espécies típicas de áreas 
brejosas e margens de cursos d’água e, 
ainda, espécies comuns de serem en-
contradas em área com predominância 
de pasto. Não foram identificadas espé-
cies ameaçadas de extinção. 
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 ECOSSISTEMAS

A AER do Projeto SPOT está inserida no bioma Mata Atlântica e inclui diferentes tipos de 
ecossistemas. Segundo estimativas, entre 11 e 16% da cobertura original da Mata Atlântica no 
Brasil encontra-se preservada (Ribeiro et al., 2009), sendo apenas 1% protegida por lei (inseridas 
em Unidades de Conservação). 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). 

Os ecossistemas presentes na AER foram divididos entre ecossistemas aquáticos e 
terrestres, sendo que estes e suas próprias subdivisões identificadas na AER encontram-
se descritos a seguir:

Ecossistemas Dulcíaquicolas: 

Ecossistemas de água doce com grande importância ecológica e para a biodiversidade 
mundial. Estes ambientes também abrigam grande número de espécies de plantas 
aquáticas, além de muitas espécies da fauna terrestre associada. 

É importante destacar que na área onde está prevista a instalação dos oleodutos, os 
ecossistemas dulcíaquicolas encontram-se em condição precária com muitos corpos 
hídricos assoreados e com pouco fluxo de água.

Áreas úmidas ou alagadas:  

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. 
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, por meio da 
Recomendação CNZU (Comitê Nacional de Zonas Úmi-
das) Nº 7, de 11 de Junho de 2015, as áreas úmidas 
podem ser definidas como complexos ecossistemas que 
englobam desde as áreas marinhas e costeiras até as 
continentais e as artificiais.

Área Úmida 
periodicamente 
inundada em Campos 
dos Goytacazes

Vista geral de parte 
do Canal das Flechas Rios e Canais: 

Dentre  os principais rios e canais identificados na 
AEL, destaca-se o canal das Flechas, principal ponto 
de escoamento da Lagoa Feia. 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 os responsáveis 
pela drenagem de lagos e lagoas e servindo como 
verdadeiros corredores de espécies da fauna e da flora.
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 Sistemas Lagunares:  

Os sistemas lagunares estão entre os ecossistemas mais produtivos da biosfera. São muito 
importantes 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).

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.

Áreas Naturais Florestadas:    

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. Os fragmentos florestais da região encontram-se em diferentes 
estágios de degradação que variam de inicial a avançado.
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Restingas:   

As restingas são tidas como ecossistemas estabiliza-
dores de dunas ou mangues e nesses casos são consi-
deradas Áreas de Preservação Permanente (Código 
Florestal, Lei 12.651 de 25 de Maio de 2012). A res-
tinga pode ser considerada um ecossistema formado 
por um mosaico de fisionomias vegetais distintas que 
sofrem influência marinha e fluviomarinho. Tal compo-
sição abriga um grande número de espécies endêmicas, 
raras e ameaçadas (Campanili & Prochnow, 2006).

Fragmento de restinga 
alterado próximo ao 
empreendimento
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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 estão 
adaptados a uma grande variação das marés e da 
salinidade (Maciel, 1991; Schaffer-Novelli, 1994). 
Estes ecossistemas apresentam condições adequadas 
para a alimentação, proteção e reprodução de muitas 
espécies da fauna silvestre e é um importante 
transformador de nutrientes em matéria orgânica 
(Soffiati, 1995). Na área do empreendimento, as áreas 
de manguezais estão presentes próximo à Barra do 
Furado, em Quissamã, onde os manguezais existentes 
apresentam uma intensa influência antrópica, o que 
promove uma diminuição na diversidade de espécies 
da fauna silvestre neste ambiente. Esse ecossistema é 
encontrado na AER, mas não sofrerá intervenção pelo 
empreendimento.

 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

As Áreas de Preservação Permanente (APP) ao longo do traçado do Oleoduto, foram identificadas 
como Restinga (1,83 ha a ser intervencionado) e Faixas Marginais de Proteção (FM) (1,8 ha 
a ser intervencionado). 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. Já as APPs de Faixa Marginal são integralmente compostas 
por campos antrópicos. As classes de cobertura vegetal e APPs em hectares ao longo do traçado 
são apresentadas a seguir.

Manguezal próximo 
à Barra do Furado, 
Quissamã

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
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  ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS

As Áreas Legalmente Protegidas englobam, no que se refere especificamente a este RIMA, as Unida-
des de Conservação (UCs) e seus mosaicos, além de Corredores Ecológicos (ou de biodiversidade) 
e as Áreas Prioritárias para Conservação (APC). Outras áreas que merecem atenção, quanto a sua 
conservação, são as Áreas de Proteção Permanente (APP) e as Reservas Legais (RL). As Áreas Le-
galmente Protegidas são espaços essenciais, pois conservam a biodiversidade ao mesmo tempo em 
que são provedores de serviços ambientais e geradores de oportunidades de negócios (MMA, 2016).

Com base no levantamento realizado não foram identificadas UCs no traçado previsto. Para fins 
de diagnóstico, foram levantadas todas as UCs federais, estaduais e municipais e suas Zonas de 
Amortecimento, inseridas totalmente ou parcialmente nas áreas de estudo do Projeto SPOT.

Unidades de Conservação inseridas na Área de Estudo do empreendimento:

Devemos mencionar 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, sugere-se que tenham sido propostas para 
a proteção dos remanescentes de restinga encontrados na região, bem como proteção das praias 
costeiras.

De uma maneira geral, pode-se observar que o SPOT será inserido em região de importância 
ambiental. Destaca-se, sua instalação não trará alterações às áreas legalmente protegidas 
existentes na região, principalmente, devido a estar distante dessas áreas.

 FAUNA SILVESTRE

Os animais são de grande importância na natureza, pois desempenham diversas funções biológicas 
essenciais ao equilíbrio do meio ambiente. Eles convivem entre si e, por dependerem de forma 
direta ou indireta uns dos outros e do ambiente, tendem a manter um equilíbrio nos ecossistemas.

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.

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 7,00 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



RIMA - Fevereiro de 2020 39

As áreas selecionadas para amostragem consideraram os locais possivelmente mais vulneráveis 
aos impactos à fauna nativa que serão causados pela implantação do empreendimento. 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 
natural classificadas de acordo com o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012). 

As características das espécies registradas permitem que elas sejam classificadas como endêmicas, 
ameaçadas de extinção e bioindicadoras de qualidade ambiental. Esse é o ponto de partida para 
avaliar o impacto ambiental que o empreendimento poderá causar na fauna e no habitat onde 
vivem. Com essas informações, são então elaboradas medidas para reduzir esses impactos.

Abaixo são apresentados alguns animais encontrados durante levantamento faunístico:
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Os resultados para o levantamento de dados primários 
da fauna terrestre, referentes à estação seca, apontam 
para o registro de 153 espécies de vertebrados terrestres. 
Destas, 132 espécies pertencem ao grupo das aves, 10 
espécies pertencem ao grupo da fauna de anfíbios e 
répteis e 11 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 em categoria 
de vulnerabilidade, 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). Não existem dados suficientes 
dessas espécies para definição das áreas de vida 
considerando a literatura existente.
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). 

 

 

 

 

Fo
nt

e:
 M

ot
t 

M
ac

D
on

al
d

Fo
nt

e:
 M

ot
t 

M
ac

D
on

al
d

Tropidurus torquatus

Cicconia maguari
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Durante as atividades de campo, 
vinte sete espécies exóticas e 
consideradas invasoras no Brasil 
foram detectadas, vinte seis aves 
(dentre elas Bubulcus íbis; Columbina 
squammata e Estrilda astrild) e um 
lagarto (Hemidactylus mabouia).
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Columbina squammata Hemidactylus mabouia 

Gambá (Sturnira lilium)

Cachorro do mato (Cerdocyon thous)

Pomba-de-bando (Zenaida auriculata)

Morcego (Myotis nigricans)

Maçarico-pernilongo (Calidris himantopus)

Sapo (Rhinella ornata)
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MEIO SOCIOECONÔMICO

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. 

O levantamento de informações para sua elaboração é resultado de dados estatísticos oficiais, 
informações do trabalho de campo através de realização de entrevistas semiestruturadas com o 
poder público e com os residentes das localidades interceptadas pelo traçado dos oleodutos. Vale 
destacar que também foram realizadas Oficinas de Percepção Ambiental nessas localidades.

 PROCESSO DE OCUPAÇÃO 

O processo de ocupação da região ocorreu no ciclo do café e da cana-de-açúcar, no séc. XX. É 
possível encontrar casarões antigos e que são tomados e reconhecidos pelo Patrimônio Histórico. 
Os municípios se desenvolveram economicamente tendo, inicialmente, como base a indústria 
canavieira. Anos depois surge a indústria ceramista e uma ampliação do setor de comércio e 
serviços, este último veio a contribuir para o desenvolvimento das atividades de petróleo e gás na 
Bacia de Campos.

 POPULAÇÃO RESIDENTE

O número absoluto da população residente nos três municípios, tendo como base o Censo 
Demográfico do IBGE (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.

Com relação à AEL, durante as atividades de campo que foram realizadas, foi identificado que 
a organização social de bairros e localidades se dá através de associações de moradores e 
organizações religiosas. Não foram registradas atividades de associações comunitárias.

Considerando que o território da AEL é 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 em 2019 durante a 
pesquisa de campo realizada pela Mott MacDonald, de forma geral, não considera que há fatores 
preocupantes na perspectiva ambiental caso haja a instalação do referido empreendimento.

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 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.

 USO DO SOLO

De acordo com o Mapeamento da Cobertura e Uso do Solo das Regiões Hidrográficas realizadas 
pelo INEA (2018), na AER são encontradas nove subclasses de uso do solo onde nota-se a forte 
presença de áreas antrópicas agropastoris e de áreas naturais não florestadas.
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Na AEL o número de subclasses de uso encontradas cai de nove para oito em relação à AER, onde 
também é possível notar a forte presença de áreas antrópicas agropastoris, seguido por áreas 
alagadas e áreas naturais não florestadas.

Para a faixa de servidão foram encontradas seis subclasses, onde nota-se a forte 
presença de áreas antrópicas agropastoris, seguido por restinga e áreas antrópicas não 
agropastoris.

Distribuição do Uso do Solo na AEL 

 TURISMO E LAZER

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 
devido à instalação de empresas.

Alguns dos atrativos turísticos dos municípios da AER.
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Praia de Atafona em São João da Barra 

Canal das Flechas em Campos dos Goytacazes Mosteiro São Bento em Campos dos Goytacazes

Estação das Artes Derly Machado em 
São João da Barra 

 

15,8%

64,1%

2,6%

0,1% 12,4% 0,0% 4,8% 0,2%

Distribuição do Uso do Solo na AEL 

Água Áreas Antrópicas Agropastoris

Áreas Antrópicas Não Agropastoris Áreas Naturais Florestadas

Áreas Naturais Não Florestadas Mangue

Restinga Silvicultura

 

15,8%

64,1%

2,6%

0,1% 12,4% 0,0% 4,8% 0,2%

Distribuição do Uso do Solo na AEL 

Água Áreas Antrópicas Agropastoris

Áreas Antrópicas Não Agropastoris Áreas Naturais Florestadas

Áreas Naturais Não Florestadas Mangue

Restinga Silvicultura  

15,8%

64,1%

2,6%

0,1% 12,4% 0,0% 4,8% 0,2%

Distribuição do Uso do Solo na AEL 

Água Áreas Antrópicas Agropastoris

Áreas Antrópicas Não Agropastoris Áreas Naturais Florestadas

Áreas Naturais Não Florestadas Mangue

Restinga Silvicultura
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Vale destacar que a AEL apresenta pouca atividade turística de lazer e por isso, não há 
previsão de interferências nessas atividades devido à instalação dos oleodutos.

 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, PAISAGÍSTICO E CULTURAL

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. As manifestações culturais, tais como os festejos tradicionais, são incorporados 
ao cotidiano da população e fazem parte do calendário oficial nos municípios.

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. Na AEL apenas o Mosteiro de São Bento foi identificado, sendo este 
um Bem em fase de instrução de Tombamento. Foram identificados ainda dois Sítios Arqueológicos: 
São Miguel do Furado, Rui Saldanha e São João da Barra I. 
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Praia Barra do Furado em Quissamã

Cine Teatro São João - São João da Barra/RJ

Palácio Cultural Carlos Martins (Antigo 
Grupo Escolar) - São João da Barra/RJ. 

Antiga Casa da Câmara e Cadeia 
Pública - São João da Barra/RJ

Centro Cultural Narcisa Amália - São João da Barra/RJ. 

Fazenda Machadinha em Quissamã
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 INFRAESTRUTURA 

•  Equipamentos Sociais

Durante as atividades de campo foi realizado o 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.

DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO SOCIAL NAS LOCALIDADES DA AEL.  

UNIDADE DE SAÚDE LOCALIDADE MUNICÍPIO
REFERÊNCIA 

PARA OUTRAS 
LOCALIDADES?

DISTÂNCIA PARA O 
EMPREENDIMENTO 

(Km)

UBS Baixa Grande Baixa Grande Campos dos 
Goytacazes Sim 3,7

UMS Mussurepe Mussurepe Campos dos 
Goytacazes Sim 1,8

ESF Mussurepe Mussurepe Campos dos 
Goytacazes - 1,8

UBS São Martinho São Martinho Campos dos 
Goytacazes Sim 1,4

UMS Correnteza Correnteza Campos dos 
Goytacazes Sim 0,5

UMS Retiro Retiro Campos dos 
Goytacazes - 0,5

UPA e PSF Mario 
Barros Wagner

Barra do 
Furado Quissamã Sim 3,15

ESF 
Campo de Areia

Campo de 
Areia São João da Barra - 3,7

ESF Mato Escuro Mato Escuro São João da Barra - 4
UBS Sabonete Sabonete São João da Barra Sim 0,5

UMS Mato Escuro Mato Escuro São João da Barra Sim 4,2
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•  Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Disposição de Esgotos

Segundo os dados do Censo Demográfico (2010) havia na AEL 2.335 domicílios. Desde o ano de 
2019, a infraestrutura pública da região recebeu diversos investimentos. 

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. No município de São João 
da Barra, o serviço de abastecimento é mantido pela CEDAE, a mesma concessionária responsável 
pelo serviço em Quissamã.

Nas localidades da AEL, foram identificadas estruturas compostas por poço artesiano, rede geral 
e fornecimento de água através de caminhão pipa que abastece as caixas d’água das residências.
O esgotamento sanitário nas localidades da AEL do empreendimento é realizado por fossa 
rudimentar com uma pequena parcela por fossa séptica. Em alguns casos, a limpeza da fossa 
séptica é realizada pela gestão pública. Apenas em Barra do Furado foi registrada a informação da 
existência de rede de coleta de esgoto.

Ainda nas localidades da AEL, a coleta de resíduos é realizada pela prefeitura ou concessionária. 
A frequência de coleta é de duas a três vezes por semana. Mesmo com a coleta de resíduos, a 
queima é praticada em algumas residências.

Vale destacar que os equipamentos sociais que se encontram mais próximos do local 
de implantação dos oleodutos podem sofrer alguma interferência durante a fase de 
instalação devido à geração de ruídos, suspensão de sedimentos e aumento no tráfego 
de veículos. Durante a fase de operação não está prevista nenhuma interferência aos 
Equipamentos Sociais.

ESCOLA LOCALIDADE MUNICÍPIO CICLO
DISTÂNCIA PARA O 
EMPREENDIMENTO 

(Km)

CE Barros Barreto Baixa Grande Campos dos 
Goytacazes Ensino Médio 3.8

EM Francisco 
José da Silva Retiro Campos dos 

Goytacazes Ensino Fund. I 0.5

EM Pedro 
Barbosa

Campo 
de Areia

Campos dos 
Goytacazes Ensino Fund. I 3.6

EM Amaro 
Antônio da Silva

Ponto de 
Coqueiro

Campos dos 
Goytacazes Ensino Fund. I 1.3

CM Maria Conceição 
dos Santos Tavares Baixa Grande Campos dos 

Goytacazes Pré-escola 5.5

EM Délfica de 
Carvalho Wagner

Barra do 
Furado Quissamã Ens. 

Fundamental 3.2

EEM Francisco 
Alves Toledo Água Preta São João da Barra Ensino Fund. I 0.3

CE João 
Coelho da Silva Cazumbá São João da Barra Ensino Médio 0.2

EM Angelo 
Antônio Mendonça Sabonete São João da Barra Ensino Fund. I 3.5

EM Cazumba Cazumbá São João da Barra Ensino Fund. I 1.9
EM Manoel 

Souza Gomes
Barra do 
Jacaré São João da Barra Ensino Fund. I 3.4

CM Floriano 
Azevedo Siqueira Mato Escuro São João da Barra Pré-escola 4

Centro Municipal de 
Escola Avançada Mato Escuro São João da Barra Ens. 

Fundamental 4

EM Miguel 
Henrique Gomes São Martinho Campos dos 

Goytacazes - 1,7
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O abastecimento de água para a mão-de-obra durante a fase de implantação será através de 
caminhão pipa de água potável, devidamente licenciado junto aos órgãos competentes, assim como 
água mineral para o consumo dos trabalhadores.

•  Estradas

As estruturas interferidas pelo traçado são estradas e vias privadas em propriedades rurais. 

PRINCIPAIS VIAS ATRAVESSADAS PELO PROJETO SPOT

PARTICIPAÇÃO DE SETORES DA ECONOMIA, EM PERCENTUAL, JUNTO AO PIB (2016)

VIA KM DO TRAÇADO LOCALIDADE MUNICÍPIO PISO

Estrada de 
Acesso ao Porto 3,7 Porto do Açu São João 

da Barra Asfalto

RJ-240 9 Água Preta São João 
da Barra Asfalto

Via Municipal SB-052 13 Sabonete São João 
da Barra Terra

Via Municipal 13,9 Sabonete-
-Cazumbá

São João 
da Barra Asfalto

RJ-216 18,5 Ponto Coqueiro Campos dos 
Goytacazes Asfalto

Via Municipal 25 Olhos d'Água Campos dos 
Goytacazes Asfalto

Via Municipal 26,9 Correntezas Campos dos 
Goytacazes Asfalto

RJ-196 36,3 Retiro Campos dos 
Goytacazes Asfalto

RJ-196 45 São Miguel Quissamã Asfalto

 ASPECTOS ECONÔMICOS

Ao analisar o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios da AER, tendo como base a 
participação por setor econômico, verificou-se que no ano de 2016, houve uma predominância 
junto ao setor de serviços para os municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes; e 
o setor industrial teve maior participação no município de Quissamã.

O 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 ano 2016.

MUNICÍPIO AGROPECUÁRIA (%) INDÚSTRIA (%) SERVIÇOS (%) ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA (%)

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
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MUNICÍPIOS COMUNIDADES ENTIDADE 
REPRESENTATIVA

CERTIFICAÇÃO 
FCP

ID/
QUILOMBOLA 

FCP

Distância para o 
empreendimento 

(Km)

Campos dos 
Goytacazes

Aleluia
Associação dos 
Quilombolas de 
Conceição do 

Imbé

Sim 892 45
Batatal Sim 893 49

Cambucá Sim 894 47
Conceição 
do Imbé Sim 2.043 46

Sossego Não identificado Sim - Não identificado
Lagoa Feia Não identificado Sim - Não identificado 

Custodópolis Não identificado Sim - Não identificado 

Quissamã Machadinha

Associação de 
Remanescentes 
de Quilombo de 

Machadinha

Sim 898 25

Em relação à arrecadação dos municípios, é importante entender o papel dos royalties referentes 
à exploração de petróleo e gás. Segundo o Estudo Socioeconômico do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), o município de Campos dos Goytacazes recebeu a maior parcela dos royalties dos municípios 
da AER, sendo o 6º se comparado aos demais municípios do estado do Rio de Janeiro, no ano de 
2017. Enquanto os municípios de São João da Barra e Quissamã receberam as maiores parcelas dos 
royalties per capita entre os municípios da AER e sendo 2º e 3º, respectivamente, se comparado 
os demais municípios do estado do Rio de Janeiro. 

Sobre a dinâmica econômica das localidades da AEL verifica-se que a pecuária extensiva, as 
atividades agrícolas e a produção ceramista são as atividades que se destacam no cenário 
econômico por apresentar uma atividade com potencial empregatício. 

É importante ressaltar que a instalação dos oleodutos não prevê grande alteração na economia 
local. Os proprietários das áreas interceptadas pelo empreendimento serão indenizados em relação 
ao tamanho e representatividade em sua geração de renda.

 COMUNIDADES TRADICIONAIS

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.

Diante do orientado legalmente, foram identificados 02 (dois) grupos sociais na AER:

•  Comunidades Quilombolas

Vale destacar que não há previsão de nenhuma interferência às comunidades quilombolas 
identificadas devido à instalação do empreendimento. 
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•  Comunidades Pesqueiras Artesanais de Águas Interiores 

MUNICÍPIOS COMUNIDADES ENTIDADE 
REPRESENTATIVA EMBARCAÇÕES PETRECHO PRINCIPAIS 

RECURSOS

São João 
da Barra

Água Preta
Associação de 
Moradores e 

Amigos de Mato 
Escuro (AMAME);

Associacao 
Comunitaria de 
Comunicação e 
Cultural de Mato 

Escuro.

Canoas Rede de espera 
e linha de mão

Tilápia, traíra, 
acará preto e 

cairú
Mato Escuro

Campos dos 
Goytacazes

Coroa Grande

Associação dos 
Pescadores 

Artesanais da 
Coroa Grande do 
Rio Paraíba do Sul 

(APACG)

Canoa 
motorizada

Rede de 
Espera, 

Linha de mão

Robalo, Curimatã, 
Tainha, Manjuba

Ponta Grossa 
dos Fidalgos

Associação dos 
Pescadores 

Artesanais de 
Ponta Grossa 
dos Fidalgos

Rede de 
Espera

Curimatã, 
Tilápia, Traira

Lagoa de 
Cima

Associação dos 
Pescadores 
Profissional 
Artesanal da 

Lagoa de Cima 
(APALC)

Tilapia, 
Sairu, Lambari

Lagoa do 
Campelo

Associação dos 
Pescadores 

Artesanais da 
Lagoa do Campelo

Parque dos 
Prazeres

Associação dos 
Pescadores 

Artesanais do 
Parque dos 
Prazeres

Curimatã, 
Sairu, Piau

Canal das 
Flechas

Colônia de 
Pescadores Z-19 Canoa rabeta Rede de 40 

mm/50 mm Traíra

Quissamã Barra do 
Furado

Colônia de 
Pescadores Z-27 -

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.

Não foi identificada interferência nas comunidades pesqueiras identificadas devido à 
instalação dos oleodutos.

Nos municípios interceptados pelo empreendimento não foram identificadas 
comunidades indígenas, tampouco extrativistas vegetais.



RIMA - Fevereiro de 2020 49

A partir da caracterização dos fatores ambientais para os diferentes meios (natural e socioeconô-
mico), foi possível avaliar a sensibilidade da área de inserção do Projeto. Os resultados obtidos e 
visualizados a partir da Figura 7 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 re-
cursos 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”. Para o meio socioeconômico 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 (Figura 6). 

07. SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL
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O Prognóstico Ambiental visa avaliar de forma global as 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. 

Quando se pensa em tendências futuras sem o Projeto SPOT, os fatores “Solo e Rochas”, “Vegetação” 
e “Fauna Terrestre” pioram as suas condições atuais, principalmente em função 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. 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 (“Águas Superficiais”, “População” e “Infraestrutura 
de serviços essenciais e disposição final de resíduos e efluentes”). 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), são eles: “Solo e Rochas”, “Vegetação” e “Fauna Terrestre”, “Bens 
Culturais Acautelados” e “Infraestrutura rodoviária”. 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.

Cabe ressaltar que a instalação do Projeto SPOT será acompanhada pela implantação de medidas 
compensatórias, mitigadoras e de controle ambiental, consolidadas em diferentes programas com 
o objetivo de minimizar os impactos sobre os fatores ambientais contemplados na Avaliação de 
Impacto Ambiental.

08. PROGNÓSTICO AMBIENTAL
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Impactos Ambientais são alterações causadas ao meio ambiente pelo homem, assim como a 
alteração da qualidade ambiental junto à população e às propriedades.

Para este presente estudo, a análise de impactos ambientais tem por finalidade verificar e comparar 
as mudanças que o empreendimento poderá causar ao ambiente e/ou ao homem. A avaliação 
de impactos ambientais (AIA) identifica impactos positivos e negativos, mensura se estes são 
temporários e/ou permanentes, diretos e/ou indiretos, locais e/ou regionais, reversíveis e/ou 
irreversíveis. Após essa avaliação, os impactos são medidos quanto a sua relevância, podendo 
variar de muito pequena a muito grande relevância.

Há ainda, junto da avaliação de impactos, a consideração e a adoção de medidas de gestão, a fim 
de garantir a prevenção, mitigação ou compensação dos impactos. 

A seguir são apresentadas a descrição dos impactos, os aspectos, os fatores ambientais 
e as medidas propostas:

IMPACTOS DO MEIO FÍSICO E BIÓTICO

1.  Início ou Intensificação de processos 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

Medida a ser 
adotada e sua
Eficácia

Identificação e controle de processos erosivos e de assoreamento 
(mitigadora)

- Recomposição de áreas degradadas (mitigadora)

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 corpos hídricos superficiais
- Estabelecimento de canteiros de obras e áreas de bota-fora
- Realização do teste hidrostático

Fator Ambiental Águas Superficiais

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)

09. IMPACTOS AMBIENTAIS
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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
Medida a ser 
adotada e sua
Eficácia

Acompanhamento de Atividades Minerárias (compensatória)

4.  Intensificação dos níveis de ruídos

Aspecto Geração de ruídos

Fator Ambiental Nível de ruídos
Medida a ser 
adotada e sua
Eficácia

Gerenciamento de Ruídos (controle)

5.  Alteração da qualidade do ar

Aspecto Geração de emissões atmosféricas e material particulado

Fator Ambiental Qualidade do ar
Medida a ser 
adotada e sua
Eficácia

Gerenciamento de emissões atmosféricas (controle)

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 

Medida a ser 
adotada e sua
Eficácia

- Reposição de vegetação nativa (compensatória)

- Controle de supressão de vegetação (mitigadora)

- Resgate da fauna silvestre (mitigadora)

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 

Medida adotada 
e eficácia

- Controle de supressão de vegetação (mitigadora)

- Reposição de vegetação nativa (compensatória)

- Resgate da fauna silvestre (mitigadora)
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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

Medida

- Controle de supressão de vegetação (mitigadora)

- Resgate da fauna silvestre (mitigadora)

- Sensibilização e Capacitação Ambiental dos Trabalhadores (mitigadora)

- Controle de ruídos (controle)

8.  Introdução de espécies exóticas

Aspecto Manutenção da faixa de servidão administrativa

Fator Ambiental Vegetação

Medida Minimização da Introdução de Espécies Exóticas (mitigadora)

IMPACTOS DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

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

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
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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 

Medida
- Esclarecimento da população e autoridades da área de estudo 
(mitigadora)

- Negociação para indenização de proprietários (compensatória)

3.  Geração de empregos

Aspecto Mobilização de mão de obra
Fator Ambiental Nível de emprego

Medida Priorização de contratação da mão de obra na Área de Estudo Local - AEL 
(potencializadora)

4.  Pressão sobre a infraestrutura de serviços essenciais existentes

Aspecto Mobilização de mão de obra
Fator Ambiental Infraestrutura de serviços essenciais 

Medida

- Priorização de contratação de mão de obra local (mitigadora)

- Atendimento à saúde da mão de obra (mitigadora)

- Sensibilização e Capacitação Ambiental dos Trabalhadores

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

Medida - Identificar e cadastrar possíveis fornecedores locais

6.  Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos e efluentes 
líquidos
Aspecto Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos
Fator Ambiental Infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos e efluentes líquidos

Medida
- Gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos

- Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (mitigadora) 
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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

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) 

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
Medida Identificar e cadastrar possíveis fornecedores locais (potencializadora)

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

Medida
- Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (mitigadora)
- Controle de ruídos (controle)
- Planejamento da utilização das rodovias locais (mitigadora)
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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

Medida
- Sensibilização e capacitação ambiental dos trabalhadores (mitigadora)
- Proteção aos Bens Culturais Acautelados (mitigadora e compensatória)

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

Fator Ambiental Infraestrutura hidráulica, energética e viária

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)

12.  Percepção de risco pela população residente em áreas próximas ao Projeto SPOT

Aspecto Operação do Projeto SPOT
Fator Ambiental População

Medida Esclarecimento da população e autoridades da Área de Influência 
(mitigadora)

13.  Incremento de ICMS devido ao transporte de petróleo

Aspecto Operação do Projeto SPOT
Fator Ambiental Economia local, estadual e/ou nacional
Medida Não identificado

14.  Incremento do sistema relativo ao mercado de petróleo

Aspecto Operação do Projeto SPOT
Fator Ambiental Economia local, estadual e/ou nacional
Medida Não identificado
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Diante dos impactos gerados pela instalação e operação 
do Projeto SPOT serão realizadas, ações de mitigação, 
monitoramento, compensação e maximização dos por 
meio da implementação de Programas Socioambientais.

Os principais objetivos desses programas são 
minimizar, compensar e, em alguns casos, eliminar 
os impactos negativos ocorridos devido à construção 
e operação do empreendimento e, em outros casos, 
maximizar os impactos positivos, reforçando os efeitos 
benéficos do projeto.

O Sistema de Gestão Ambiental é necessário para a execução e a manutenção de procedimentos 
fundamentais para assegurar a contínua verificação da conformidade legal, estabelecendo-se 
em tempo adequado ações corretivas e preventivas adicionais, caso necessário. Para isso, há 
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.

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.

Tem como objetivo proporcionar ações rápidas e eficazes para a garantia do combate adequado e 
da mobilização dos melhores recursos humanos e materiais no caso de situações de emergência 
no sistema de oleodutos do Projeto 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.

Conheça a seguir os programas a serem implementados no Projeto SPOT.

Sistema de Gestão Ambiental

Plano de Ação de Emergência e Contingência
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Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Avalia e identifica as consequências das alterações hidrossedimentológicas e na qualidade da 
água que poderão surgir em função das intervenções na malha de drenagem natural.

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento

Monitora 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.

Programa de Controle da Supressão da Vegetação

Estabelece procedimentos para minimizar impactos decorrentes da supressão de vegetação, 
por meio de ações ambientais, a serem adotadas durante as atividades, e de medidas de con-
trole e monitoramento eficientes.

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD

Recupera, através da aplicação de técnicas específicas, as áreas degradadas durante a implan-
tação do Projeto SPOT. As ações são revegetar áreas impactadas; promover a reintegração 
paisagística das áreas intervencionadas; e recuperar as áreas que serão temporariamente inter-
vencionadas (acessos temporários, canteiro de obras, pátio de dutos).

Programa de Acompanhamento de Atividades Minerárias

Visa seguir as questões legais referentes ao processo de licenciamento das áreas mineradoras 
na área de instalação dos dutos junto aos órgãos responsáveis, considerando a legislação es-
pecífica (Código de Mineração) e respeitando os direitos dos detentores das licenças. Para tal, o 
Programa irá monitorar as áreas onde ocorrem as extrações minerais próximas ao empreendi-
mento; 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 dos dutos; e identificar novos processos de direitos minerários que 
possam ter sido pedidos até a implementação da faixa de servidão.

Programa de Reposição de Vegetação Nativa

Atende às exigências legais para os casos excepcionais que possibilitam a intervenção e/ou su-
pressão 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.

Programa de Resgate de Germoplasma

O programa visa a manutenção da variabilidade genética e da biodiversidade da vegetação que 
poderá sofrer intervenção deviso a implantação do Projeto SPOT. Para tal, serão resgatadas 
espécies de interesse para a manutenção da biodiversidade e selecionadas sementes e mudas 
que poderão ser utilizadas no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e o Programa de 
Reposição de Vegetação Nativa do empreendimento.

Programas propostos para os impactos sobre os meios físico e biótico:
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Programa de Resgate da Fauna Silvestre

Afugentamento dos animais para áreas contíguas à área intervencionada, podendo haver relo-
cação de animais para áreas pré-selecionadas. Realização de resgate e soltura imediata (quan-
do possível) dos espécimes da fauna silvestre, assim como contribuir para o aproveitamento 
científico dos mesmo durante as atividades de supressão da vegetação

Programa de Gerenciamento da Obra - PGO

Estabelece diretrizes e procedimentos que permitam o controle das interferências no meio am-
biente inerentes às atividades da fase de instalação do empreendimento. Desta forma, serão 
executadas atividades durante a instalação do empreendimento e estruturas associadas, con-
siderando os aspectos ambientais específicos para cada tipo de intervenção, considerando as 
diretrizes deste programa. Assim, busca-se controlar a geração e disposição de resíduos sólidos; 
o descarte de efluentes líquidos; as emissões atmosféricas; os acessos ao empreendimento; 
dentre outros.

Programa de Comunicação Social - PCS

Estabelece uma rede de comunicação eficaz e contínua entre o empreendedor e os diversos seg-
mentos sociais envolvidos no projeto. Desta forma, a Açu Petróleo busca 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.

Programa de Negociação e Indenização

Realiza as atividades necessárias à liberação de áreas para a instalação dos oleodutos, aplican-
do-se mecanismos de negociação e indenização de acordo com cada caso, de maneira que seja 
satisfatória a todos os envolvidos.

Programa de Educação Ambiental – PEA

Sensibiliza e capacita, através de informação qualificada, o público-alvo em relação ao meio am-
biente onde está inserido, estimulando-o a desenvolver ações socioambientais proativas. Assim 
o Programa visa 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 relacio-
nados 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.

Programas propostos para os impactos sobre o meio socioeconômico
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Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico

Realiza ações que garantam a proteção e salvaguarda do patrimônio arqueológico a ser im-
pactado pelo empreendimento. Neste Programa será realizado um levantamento da literatura 
arqueológica e do banco de dados do IPHAN acerca dos sítios arqueológicos conhecidos na AER 
do empreendimento; uma prospecção arqueológica no sentido de inferir a possibilidade de sítios 
arqueológicos na AEL do empreendimento; um cadastramento dos sítios arqueológicos eventu-
almente localizados; identificação e dimensionamento dos impactos possíveis de ocorrer sobre 
os sítios que porventura sejam observados na área; um monitoramento arqueológico na área 
de obras do empreendimento em que não tenham sido encontrados sítios arqueológicos; dentre 
outros.

Programa de Fomento da Aquisição de Insumos e Contratação de Fornecedores

Visa potencializar a economia regional através da contratação de fornecedores e aquisição de 
insumos disponíveis na área de influência do Projeto SPOT, através da identificação de insumos 
e fornecedores necessários à realização das obras e da identificação e cadastramento de forne-
cedores da área de influência que atendam aos requisitos do empreendedor e suas contratadas.

Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados e Registrados

Realiza ações que garantam a proteção e salvaguarda dos bens culturais impactados pelo empre-
endimento. Este Programa visa 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 
AER do empreendimento; realizar levantamento da história da região, através da realização de 
entrevistas com os gestores municipais da AER e com as comunidades localizadas na AEL do 
empreendimento; registrar e mapear bens de valor histórico e cultural para a comunidade da AEL 
passíveis de serem impactados; registrar as manifestações culturais de importância para AEL 
passíveis de impacto e a sua relação com o empreendimento; construir instrumentos de disse-
minação e registro das referências culturais identificadas na área do empreendimento; e realizar 
ações de gestão dos bens tombados e registrados impactados pelo empreendimento.

Programa de Engajamento de Partes Interessadas

Garante e orienta a efetiva consulta e participação das partes interessadas no planejamento, 
implantação e operação do Projeto SPOT. Desta forma, o Programa visa identificar as partes in-
teressadas 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 parti-
cipação 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 continu-
amente as ações e atividades promovidas de modo a garantir a efetividade das mesmas.

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT

Visa o desenvolvimento e troca, entre os trabalhadores, de conhecimentos 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.  Pro-
move a educação ambiental dos trabalhadores, estimulando o desenvolvimento de atitudes con-
dizentes com as questões ambientais e atuando em prol da melhoria contínua do Sistema de 
Gestão Ambiental das atividades.

Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão e Obra

O programa visa mitigar os impactos resultantes da alteração do cotidiano da população e gera-
ção de expectativa na área de influência do Projeto SPOT em virtude do potencial afluxo popula-
cional durante a etapa de obras.
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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. 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.

11. ÁREA DE INFLUÊNCIA

Área de Influência Indireta (AII)

A AII foi delimitada com as análises das feições 
naturais e delimitações políticas e sociais da re-
gião onde será instalado o Projeto SPOT, assim 
como das áreas potencialmente sujeitas aos im-
pactos desencadeados pelo planejamento, cons-
trução e operação deste empreendimento. 
Para a AII dos meios físico e biótico foram con-
sideradas características relativas à natureza da 
região, como a geologia e geomorfologia, poten-
ciais 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).

Para o meio socioeconômico a delimitação da AII 
se baseou na identificação das áreas indiretamen-
te afetadas pela implantação do empreendimen-
to, ou seja, localizadas no alcance das interferên-
cias socioambientais promovidas, indiretamente, 
pelas atividades a serem realizadas. Assim, con-
siderando, principalmente, as alterações previs-
tas 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.
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As figuras 8 e 9, respectivamente, apresentam as áreas de influência dos meios físico e biótico e 
do meio socioeconômico.

Área de Influência Direta (AID) e 
Área Diretamente Afetada (ADA)

A delimitação da AID e da ADA também foram 
levados em consideração as feições naturais (ca-
racterísticas físicas e bióticas) e socioeconômicas 
da região, além das áreas sujeitas aos impactos 
desencadeados pelo planejamento, construção 
e operação deste empreendimento. Como con-
sequência das características dos meios natural 
e socioeconômico, a AID de ambos é delimitada 
diferentemente. 

Para os meios físico e biótico, considerou-se como 
limite da AID um buffer de 500 m para cada lado 
da faixa de servidão e para as demais áreas in-
tervencionadas. 

Para o meio socioeconômico, foram considera-
dos 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 aglomera-
dos urbanos próximos ao traçado proposto

A ADA consiste no espaço físico onde será im-
plantado o empreendimento, no qual ocorrerão 
alterações no meio socioambiental com substitui-
ção dos usos atuais. Para sua delimitação, tanto 
para os meios físico e biótico quanto para o meio 
socioeconômico, é o mesmo.
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A implantação do Projeto SPOT tem como objetivo a instalação de dois oleodutos, ligando a Unidade 
Tratamento de Petróleo (UTP) no Porto do Açu, em São João da Barra/RJ, até a Estação de Barra 
do Furado, da Petrobrás, no município de Quissamã/RJ, passando pelo município Campos dos 
Goytacazes.

A diretriz preferencial do traçado do Projeto SPOT foi selecionada após a realização do estudo 
de alternativas técnicas e locacionais, no qual foram levados em consideração os componentes 
ambientais mais sensíveis que poderiam ser afetados pelas intervenções oriundas da implantação 
dos oleodutos, tais como: a interferência em cobertura vegetal, principalmente fragmentos de Mata 
Atlântica, áreas urbanas, áreas protegidas, recursos hídricos, patrimônio histórico e cultural, dentre 
outros, e escolhida a que menos produzia impactos ambientais negativos.

Para análise da viabilidade ambiental do empreendimento, foram definidas áreas de estudo para 
os diagnósticos do Meio Físico, Biótico e Socioeconômico, considerando os principais aspectos para 
cada meio. Além disso, quatro critérios principais foram considerados:

•  As características específicas do empreendimento;
•  As condições socioambientais identificadas na área de estudo dos oleodutos;
•  Os impactos potenciais decorrentes da implantação dos oleodutos; e
•  As medidas que deverão ser adotadas para que se construa e opere o empreendimento, 
de modo a minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos.

O contexto da região onde se insere o empreendimento demonstra uma dinâmica socioambiental 
complexa e diversificada marcada por profundas transformações a partir da década de 70 do século 
passado, quando a indústria do petróleo se instalou na Bacia de Campos, o que produziu contrastes 
socioeconômicos importantes. 

A região possui grande beleza cênica com praias, lagoas e Patrimônio Arqueológico e Histórico.
É uma área antropizada em que se convive com os fragmentos de vegetação nativa da Mata 
Atlântica e também com atividades econômicas importantes, como a cultura de cana-de-açúcar, 
extração e mineração e exploração de petróleo. 

Neste sentido, avaliados todos os aspectos e fatores ambientais no contexto do empreendimento, 
pudemos concluir que a construção do Projeto SPOT é viável do ponto de vista técnico, econômico 
e socioambiental, desde que todos os cuidados ambientais e sociais recomendados nos estudos 
ambientais sejam implementados. 

12. CONCLUSÃO
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A
Antrópico - Relativo à humanidade, à sociedade humana, à ação do homem.
Aquíferos - Reservas de água subterrânea que além de reterem água das chuvas, desempenham 
papel importante do controle de cheias.
Áreas de Preservação Permanente (APP) - São aquelas áreas em que as florestas e demais 
formas de vegetação natural existentes não podem sofrer qualquer tipo de degradação (Proposta 
de decreto de regulamentação da Lei nº 690 de 01.12.83, FEEMA, 1984).
Áreas de 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.
Assoreamento - Processo em que cursos d’água são afetados pelo acúmulo de sedimentos.

C
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. 

D
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.
Desfile de tubos - Os tubos a serem utilizados no empreendimento são perfilados ao longo da 
pista.

E
Endêmica - Natural de uma região específica.
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).
Espodossolos - Solos arenosos, geralmente associado a 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.

G
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.

13. GLOSSÁRIO
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H
Hidrossedimentológicas - É o estudo dos processos relacionados à dinâmica da água e 
dos sedimentos associados a ela na fase terrestre do ciclo hidrológico

L
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 recursos naturais, ou que 
sejam potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental.

N
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.

P
Produto Interno Bruto (PIB) - Representa a soma, em valores monetários, de todos os serviços 
finais produzidos numa determinada região, durante um determinado período.
Proteção catódica - Técnica usada para controlar a corrosão de uma superfície metálica.

R
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.
Restinga - É uma planície arenosa costeira, de origem marinha, incluindo a praia, cordões 
arenosos, depressões entre cordões, dunas e margem de lagunas, com vegetação adaptada às 
condições ambientais.
Royalties - Consiste em uma quantia que é paga por alguém ao proprietário pelo direito de usar, 
explorar ou comercializar um produto, obra, terreno, etc.

S
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.
Supressão - Significa o ato de suprimir, eliminar, extinguir e retirar. Ex. Retirar a vegetação.

T
Talude - Superfície de terreno inclinado, resultado de uma escavação ou aterro estabilizado. Pode 
também ser de origem natural.
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.



RIMA - Fevereiro de 2020 73

EQUIPE MOTT MACDONALD

Nome Área de Atuação

Ana Faria Legislação, Alternativas Locacionais, Avaliação de Impactos 
Ambientais

Clarissa Araujo Meio Físico

Daniel Rosa Meio Biótico, Alternativas Locacionais, Avaliação de Impactos 
Ambientais

Elizabeth Carvalho Estudo de Análise de Risco (EAR); Caracterização do 
Empreendimento

Gustavo de la Reza Gerência de Projeto
Juliana Viana Coordenação Técnica
Karen Dinucci Avaliação de Impactos Ambientais

Larissa Lago Meio Socioeconômico; Avaliação de Impactos Ambientais; RIMA; 
Planos e Programas; Medidas e Programas;

Leonardo Lopes Meio Socioeconômico; Recursos Hídricos; Recursos Minerários; 
Avaliação de Impactos Ambientais; RIMA; Medidas e Programas;

Nícolas Prado Ecossitemas; RIMA
Renata Nascimento Meio Físico; Avaliação de Impactos Ambientais; Análise Integrada
Tatiana Rocha Legislação; Meio Socioeconômico; Planos e Programas
Tatiane Moraes Ecossistemas

EQUIPE SUBCONTRATADA

Nome Área de Atuação

Domingos Nicolli Diagnóstico climático e da qualidade do ar
Fábio Augusto Reis Estudo de Alternativas Locacionais
Francisco José de Matos Qualidade da Água e do Sedimento, Biota Aquática
Izar Aximoff Diagnóstico Ambiental Meio Biótico
Pomy Yara Meirelles Recursos Hídricos
Silvio Pinheiro da Silva Jr. Caracterização do Nível de Ruído
Thompson de Almeida Geologia, Geomorfologia e Solos
Victor Cabral Estudo de Alternativas Locacionais

EQUIPE DE APOIO MOTT MACDONALD

Adeilson Nascimento Karina Ribeiro Mariana Siqueira

PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DE INFOGRÁFICOS

BRANDESIGN

14. EQUIPE TÉCNICA
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