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1. APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense é composto por duas UTEs de ciclo
combinado, a gás natural com potência de
1,7GW cada unidade, denominadas UTE Porto
Norte Fluminense I e UTE Porto Norte
Fluminense II; uma Estação de Regaseificação,
compressão e descompressão de gás natural
offshore; Unidade Processadora de Gás Natural
- UPGE; Parque de Tancagem de Petróleo; um
Gasoduto marítimo de 7km; um Duto de
combustível marítimo de 7km; Sistema de
ancoragem sem cais para atracação de
embarcações; Gasoduto terrestre de 7km e
Tubulação de abastecimento de água, e, por
outro, para a proposição da execução de ações
conducentes a caracterizar COMPROMISSOS
com a SOCIEDADE de São Francisco de
Itabapoana, no que respeita ao crescimento
econômico em bases racionais, considerando as
premissas de MINIMIZAÇÃO dos impactos
ambientais advindos de sua implantação, ao
tempo em que MAXIMIZASSE os benefícios
oriundos
da
implantação
do
PARQUE
TERMOELÉTRICO.
O

Porto Norte Fluminense aprovado
através da Licença Prévia nº IN043610,
contempla além da atividade portuária, um
condomínio de natureza comercial e industrial,
com acesso ao mar, com toda a sua
infraestrutura, , voltado principalmente para a
atividade logística de apoio à exploração e
produção de petróleo e gás natural nas Bacias
de Campos, Espírito Santo e Santos, bem como
de suporte à indústria naval de pequeno e médio
portes.
Dada a sua simplicidade e modernidade
conceituais, sua localização estratégica no Norte
Fluminense, defronte aos principais campos
produtores do País, a baixa incidência de tributos
na região, a abundância tanto de água potável,
como de energia sustentável (de base eólica), a
proximidade de centros urbanos provedores de
mão-de-obra
qualificada
(Campos
de
Goytacases), entre outras vantagens, a
implantação
de
um
PARQUE
TERMOELÉTRICO tem o potencial de adicionar
valor real à cadeia logística da exploração e
produção de petróleo e gás natural, a serem
implantadas no empreendimento.
A implantação do Parque Termoelétrico
Porto Norte Fluminense irá somar de forma
significativa a

capacidade de geração de energia na região,
entre outras apresenta as seguintes vantagens:
• Gerar eletricidade a preços competitivos;
• Prover uma alternativa confiável, limpa e com
baixo impacto ambiental;
• Diminuir a importação de energia elétrica pelo
Estado do Rio de Janeiro;
• Atender ao programa do Governo Federal de
aumentar a geração termoelétrica no país;
• Reduzir as perdas no sistema de transmissão
por meio de nova geração, juntos aos centros
de carga;
• Execução de investimentos no estado e no
município com a consequente criação de
empregos para a construção e operação
destes equipamentos / Planta de CoGeração;
• Garantia da continuidade da manutenção e
preservação do meio ambiente da região;
O Porto Norte Fluminense, com base no
acima exposto e objetivando apresentar à
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
para Contratação de Energia Elétrica na
Modalidade de Produtor Independente de
Energia – PIE, para atendimento ao Sistema
Interligado Nacional - SIN, no Ambiente de
Contratação Regulada – ACR, desenvolveu o
projeto do Parque Termoelétrico de 3,4 GW de
potência instalada, a ser implantado nos lotes
industriais do Condomínio já aprovado pela LP
nº IN0043610, às margens da rodovia RJ-196,
denominada Estrada Campos da Barra nº 330,
Buena, no Município de São Francisco de
Itabapoana, RJ.
O
projeto
proposto
do
Parque
Termoelétrico PNF foi concebido com o objetivo
de atuar no ramo de Contratação de Energia
Elétrica
na
Modalidade
de
Produtor
Independente de Energia – PIE, para
atendimento ao Sistema Interligado Nacional SIN, no Ambiente de Contratação Regulada –
ACR. O projeto foi cuidadosamente estudado, de
modo não só a obedecer às diretrizes e ao
zoneamento municipal bem como ser concebido
de
forma
ambientalmente
sustentável,
objetivando a conservação dos recursos naturais
existentes na área.
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A implantação do Parque Termoelétrico
PNF objetiva a criação de um polo de geração
de energia elétrica para o sistema interligado no
sub
mercado
Sudeste.
Este
Parque
Termoelétrico objetiva participar do Leilão de
Energia Nova do ano de 2020.
O Parque Termoelétrico e todos os seus
componentes adicionais serão implantados
ocupando lotes do condomínio industrial, quando
totalmente implantado, contemplará:
•
•
•
•
•
•
•
•

UTE PNF I ocupando uma área de
200.000m²
UTE PNF II ocupando uma área de
200.000m²
Unidade de Processamento de Gás NaturalUPNG ocupando uma área de 20.650,00 m²
Parque de Tancagem de Petróleo ocupando
uma área de 14.720,00 m²
Gasoduto terrestre e sua faixa de domínio
ocupando uma área de 67.490,00m²
Saída da Linha de Transmissão, dentro do
site, e sua faixa de domínio ocupando uma
área de 22.560,00m²
Furo dimensional ocupando uma área de
3.830,00 m²;
Estação de Tratamento de Água Potável e
reservação ocupando uma área de
17.750,00 m²

conforme Art. 32 do Decreto n° 46890/19, que
estabelece que os dados ambientais constantes
em estudo elaborado para empreendimento ou
atividade já licenciado, poderão ser aproveitados
por outro empreendimento ou atividade, desde
que localizado na mesma área de influência, no
caso o próprio Porto Norte Fluminense que já
possui a LP n° IN0043610, visto que o Parque
Termoelétrico será implantado na mesma área..
Assim sendo o EIA está composto por
esta Apresentação, pelos capítulos referentes à
Caracterização
do
Empreendedor,
Caracterização do Empreendimento; Planos e
Programas Co-Localizados; Enquadramento
Legal; Diagnóstico Ambiental da Área de
Influência; Estudo de Dispersão Atmosférica;
Análise de Risco; Identificação e Avaliação dos
Impactos Ambientais; Medidas Mitigadoras;
Programas e Planos de Gestão Ambiental;
Prognóstico Ambiental; Conclusão; Bibliografia;
Equipe Técnica e Currículos.
O presente RIMA foi elaborado com
base nos dados contidos no EIA e se configura
na condensação dos dados do EIA em
linguagem de fácil compreensão para todos os
setores da sociedade, em um Relatório.

Além destas áreas onshore, os demais
componentes ocuparão as seguintes áreas
offshore,
•
•
•
•
•
•

Estação de Regaseificação uma área de
18.290,00m²;
Gasoduto marítimo de 6,5 Km de extensão
e sua faixa de domínio uma área de
260.000,00m²;
Oleoduto marítimo de 6,5 Km de extensão
e sua faixa de domínio uma área de
260.000,00m²;
Píer de Graneis Líquidos ocupando uma
área de 450,00m²
Píer de GNL ocupando uma área de
300,00m² e
Sistema de ancoragem sem cais para
atracação de embarcações uma área de
13.850,00m².

Dentro do exposto e com o objetivo de
apresentar um documento acessível quanto à
densidade das informações técnicas, o presente
EIA foi elaborado obedecendo às exigências
apresentadas na Instrução Técnica No 02/2020
emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente –
INEA e demais normas aplicáveis, bem como
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR
A
empresa
responsável
pelo
empreendimento é o Porto Norte Fluminense S/A
e seus dados encontram-se na listados a seguir.

Nome:Felipe Siqueira Otero
CPF: 230.018.428-14
CREA/RJ:2017110019
Nome: Thiago Aphonso Florez Alvarez
CPF: 326.468.308-31
CAU/RJ:A60240-0

RAZÃO
SOCIAL

PORTO NORTE
FLUMINENSE S/A

CNPJ (MF)

12.107.993/0001-84

Endereço

Estrada Campos Barra, 330 –
Buena - Município de São
Francisco de Itabapoana – RJ
- CEP 28230-000.

Telefone

22 2722-2127

FAX

x-x-x-x-x-x-x

RAZÃO SOCIAL

Squalo Consultoria e
Engenharia Ltda

rogerio@portonf.com.br

CNPJ (MF)

31.526.122/0001-40

Inscrição Estadual

83544066

Correio
eletrônico/websit
e
Representante
Legal

Rogério de Araujo Sacchi

A EMPRESA CONSULTORA RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA
A empresa responsável pela elaboração
do EIA/RIMA é a Squalo Consultoria e
Engenharia Ltda e seus dados encontram-se na
listados a seguir.

CPF:

010.117.168-44

Inscrição
Municipal

0.033.908-3

RG:

8.725.127

Endereço

Ladeira Felipe Néri no 7 – Sala
301 – Saúde – Rio de Janeiro –
RJ – CEP: 20.081-110

rogerio@portonf.com.br

Telefone

21- 2516-1687

Vera Mafra

FAX

21-2253-8883

CPF:

243.762.304-30

Correio
eletrônico/website

squalo@squalomarinas.com.br
www.squaloecologia.com.br

RG:

43.251.910-7

Representantes
Legais

Vera Regina Mafra Pereira Lima
Ronaldo Basílio Pereira de Souza

Telefone

21-2516-1687/21-9975-2037

Pessoa de Contato

Vera Regina Mafra Pereira Lima

Correio
eletrônico

vrmafra@squalomarinas.com
.br
vera.mafra@gmail.com

IBAMA

276354

CAU/RJ

2267-5

CREA/RJ

1988200132

Correio
eletrônico
Pessoa de
Contato

OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO
Os responsáveis técnicos pelos projetos
que compõe o Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense são:
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1. OBJETIVO E JUSTIFICATIVAS

O Porto Norte Fluminense aprovado
através da Licença Prévia nº IN043610, contempla
além da atividade portuária, um condomínio de
natureza comercial e industrial com acesso ao
mar, voltado principalmente para a atividade
logística de apoio à exploração e produção de
petróleo e gás natural nas Bacias de Campos,
Espírito Santo e Santos, bem como de suporte à
indústria naval de pequeno e médio portes.
Dada a sua simplicidade e modernidade
conceituais, sua localização estratégica no Norte
Fluminense, defronte aos principais campos
produtores do País, a abundância tanto de água
potável, como de energia sustentável (de base
eólica), a proximidade de centros urbanos
provedores de mão-de-obra qualificada (Campos
de Goytacazes), entre outras vantagens, a
implantação de um PARQUE TERMOELÉTRICO
tem o potencial de adicionar valor real à cadeia
logística da exploração e produção de petróleo e
gás natural, a serem implantadas no
empreendimento.
A implantação do Parque Termoelétrico
PNF é justificada por motivos de geração de
energia elétrica
segura, não havendo a
preocupação
com fatores hidrológicos e/ou
climatológicos,
utilizando o gás natural,
combustível que proporciona um baixo impacto
ambiental em comparação com os demais
combustíveis fósseis, bem como irá somar de
forma significativa a capacidade de geração de
energia na região, entre outras apresenta as
seguintes vantagens:
• Gerar eletricidade a preços competitivos;
• Prover uma alternativa confiável, limpa e com
baixo impacto ambiental;
• Diminuir a importação de energia elétrica pelo
Estado do Rio de Janeiro;
• Atender ao programa do Governo Federal de
aumentar a geração termoelétrica no país;
• Reduzir as perdas no sistema de transmissão
por meio de nova geração, juntos aos centros
de carga;
• Execução de investimentos da ordem de R$
585 milhões no estado e no município com a
consequente criação de empregos para a
construção e operação destes equipamentos /
Planta de Co-Geração;

• Garantia da continuidade da manutenção e
preservação do meio ambiente da região;
O Porto Norte Fluminense, objetivando
apresentar à Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, para Contratação de Energia Elétrica na
Modalidade de Produtor Independente de Energia
– PIE, para atendimento ao Sistema Interligado
Nacional - SIN, no Ambiente de Contratação
Regulada – ACR, desenvolveu o projeto do Parque
Termoelétrico de 3,4 GW de potência instalada, a
ser implantado às margens da rodovia RJ-196,
denominada Estrada Campos da Barra nº 330,
Buena, no Município de São Francisco de
Itabapoana, RJ.
A implantação do Parque Termoelétrico
PNF objetiva a criação de um polo de geração de
energia elétrica para o sistema interligado no sub
mercado Sudeste. Este Parque Termoelétrico
objetiva participar do Leilão de Energia Nova do
ano de 2020 e 2021.
O Parque Termoelétrico será composto
por duas UTEs de ciclo combinado, a gás natural
com potência de 1,7GW cada unidade,
denominadas UTE Porto Norte Fluminense I e
UTE Porto Norte Fluminense II; uma Estação de
Regaseificação e ou, estação de compressão, e
ou estação de descompressão offshore e ou
onshore; UPNG; um Gasoduto marítimo de 7,0km;
um Duto de combustível marítimo de 7,0km;
Sistema de ancoragem sem cais para atracação
de embarcações; Gasoduto terrestre de 22km e
Tubulação de abastecimento de água com
captação no Rio Itabapoana e será implantado nos
lotes industriais já licenciado ambientalmente
através da LP n° IN0043610.
A
implantação
do
PARQUE
TERMOELÉTRICO PNF se justifica ainda por ter o
condão de mudar a vida do Município de São
Francisco de Itabapoana e de todos seus
cidadãos, pois junto com as demais empresas que
possam vir a serem instaladas no Condomínio
Industrial, gerarão não apenas mais receitas
tributárias, gerando renda para a melhoria da
infraestrutura da municipalidade, mas sobretudo
propiciarão a criação de empregos de qualidade,
estancando o êxodo populacional e promovendo o
desenvolvimento
sustentável
dos
núcleos
populacionais da municipalidade.
O PARQUE TERMOELÉTRICO PNF
representa,
sem
qualquer
dúvida,
uma
oportunidade incomparável de superação social e
de crescimento econômico sustentável para o
Município e para toda a região do Norte
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Fluminense, uma das mais pobre do Estado do Rio
de Janeiro.

empreendimento.
3.2.2. Processo de escolha do local

3.2. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS
3.2.1. Antecedentes
A seleção das alternativas locacionais
para a implantação do empreendimento de
geração de energia termelétrica teve início com
uma avaliação de imagens de satélite da costa do
Estado do Rio de Janeiro, próximas aos principais
campos de petróleo em produção hoje no estado,
pelas as cartas náuticas da Diretoria de Hidrografia
e Navegação – DHN dos locais selecionados, para
estudar suas profundidades locais e a viabilidade
técnica e ambiental.
Além disso, também buscou-se avaliar na
costa do Estado do Rio de Janeiro quais seriam os
portos com área compatível para a instalação da
atividade de geração termelétrica.
A escolha do site para a localização do
empreendimento
procurou
nortear-se
principalmente pelo tema do baixo impacto
ambiental.
Assim sendo, o local escolhido, o
Condomínio Industrial do Porto Norte Fluminense,
se
apresentou
como
uma
alternativa
extremamente viável, visto que a implantação do
Condomínio já foi licenciado ambientalmente
através da LP nº IN 0043610, além de trata-se de
área plana, cuja vegetação predominante é de
gramíneas para pasto, com baixa densidade
demográfica, sem falésias, ou mangues.
A
Fazenda
Canaã,
local
do
empreendimento, hoje dedica-se à atividade de
criação de gado e já se encontra antropizada.
Além disso, a área marítima, mesmo com
declividade suave, as análises sísmicas
demonstraram haver inexistência de rochedos
submersos nas imediações do empreendimento.
Também foi realizado um estudo de
mercado que identificou que o local tem forte
vocação para esta atividade.
Ao final desta pesquisa foi identificado
pelo empreendedor o litoral do Município de São
Francisco de Itabapoana. A preferência pelo litoral
franciscano foi motivada pelas características
socioeconômicas e ambientais propícias para a
instalação de Terminal portuário com um
condomínio industrial e, também, pelo apoio do
Poder Executivo Municipal à instalação do

E a escolha final do sítio foi em razão dos
seguintes critérios: Locacional, Ambiental e
Posição
Geográfica,
conforme
abaixo
discriminado:
3.2.3. Locacionais
Na praia de Barrinha foi identificada a área
da propriedade que tem o nome de Fazenda
Canaã como local ideal para o desenvolvimento do
empreendimento.
Entre outros fatores, pesou na escolha da
área os seguintes:
• O fato de uma área do porte necessário
(1.259.971 m²) pertencer a um só proprietário e
com documentação de propriedade pacífica, ter
autorização da SPU para o uso da faixa de
marinha. Ademais, a área é plana, sem mata
nativa e solo arenoso muito propício a fundações
simples para construções de galpões e outras
instalações industriais;
• O acesso rodoviário do empreendimento, servido
por estrada asfaltada (a RJ 196) de baixo
movimento e com possibilidades de ampliação a
baixo custo. A área tem 1.000 metros de frente
para a rodovia e 1.500 metros de frente para o
mar e 1.000m entre a rodovia e o mar.
• Ser uma fazenda voltada para a criação de gado,
sem vegetação nativa, sem mangues ou
espécies de fauna ou flora que pudessem
dificultar a licença ambiental;
• A localização da área, confrontante e próxima
dos maiores campos produtores do Brasil, e
diante dos novos campos exploratórios ao Sul da
Bacia do Espírito Santo;
• O comportamento do mar diante do terreno:
águas calmas, sem incidência de ondas de
grande porte, o que permitirá o fundeio de
embarcações, sem riscos ambientais de
acidentes provocados por questões climáticas.
As condições favoráveis do mar podem ser
verificadas nos estudos empreendidos de
batimetria, sísmica marinha e comportamento de
ondas.
• O baixo índice de assoreamento da área,
mediante estudos comprovados pelo INPH;
• A inexistência de “tabatingas” (argila orgânica),
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que exige fundações de grande impacto
ambiental, devido ao solo instável, denotando,
ademais maior presença de matéria orgânica.
Ao contrário, o solo marítimo na região
escolhida é predominantemente de cascalho e
a resistência para fundações é encontrada a
poucos metros de profundidade;

• 10 km do centro da Cidade de São
Francisco de Itabapoana;
• 40 km da cidade de Campos;
• 130 km da cidade de Macaé;
• 330 km da cidade do Rio de Janeiro;

• Não ser a área uma região piscosa, como áreas
vizinhas mais ao Sul e ao Norte;

• 80 km do Porto do Açu (sem a ponte em
construção) e

• A área escolhida encontra-se em região de
baixa concentração demográfica, o que pode
permitir
a
expansão
eventual
do
empreendimento, sem impactos sociais de
monta;

• 165 km do porto de Vitória

• A disponibilidade de água potável a curta
distância. O empreendimento já conseguiu da
Agência Nacional das Águas permissão de
captação de 1.776 m3 /h, o que permitirá o uso
na termelétrica e na operação portuária, sem
qualquer efeito colateral para a população
urbana do município. A adutora para atender o
empreendimento será construída segundo os
melhores critérios de engenharia e sanitários;
• A existência de energia elétrica compatível com
o empreendimento, inclusive de base
sustentável, devido a pouca distância do
parque eólico do Município e da subestação
que fica na INB – Indústrias Nucleares do
Brasil, aproximadamente a 2 km do
empreendimento;
• A proximidade (apenas 2 km) de um aeroclube
autorizado pela ANAC, o qual pode vir a ser
transformado em aeroporto comercial para dar
vazão ao atual congestionamento do aeroporto
de Campos;
• A proximidade de Campos de Goytacazes, uma
cidade de grande porte, que pode contribuir
com mão de obra qualificada para a operação
do empreendimento;
• A pequena distância de centros urbanos, de
outros portos e das plataformas de exploração
de petróleo:

•
•
•
•

Por via marítima:
22 NM das plataformas de petróleo offshore;
50 NM da cidade de Macaé;
160 NM da cidade do Rio de Janeiro e,
80 NM do porto de Vitória.

 Por rodovia:
•

2 km de aeroporto particular com
capacidade de pouso para pequenas
aeronaves;

• Área com valor de mercado adequado à
construção do empreendimento, fator decisivo
para a elaboração de um plano de negócios
exitoso;
• Modelagem institucional adequada para atrair
investidores nacionais e internacionais para o
empreendimento e,
• E como fator decisivo, a implantação do
Condomínio Industrial e Porto Offshore já se
encontrarem licenciada ambientalmente através
da LP nº IN 0043610.
3.2.4. Ambientais
• Os estudos levados a cabo previamente por
técnicos renomados demonstraram que a área
não apresentava fatores impeditivos ao
desenvolvimento do empreendimento, conclusão
que necessita, agora, ser referendada através do
Estudo de Impacto EIA, ora apresentado, junto
ao INEA. O local não ostenta fauna e flora nativas
em risco de preservação, tem baixa densidade
demográfica e não se encontra próxima a
mangues, áreas de pesca, entre outras.
• A área já ter sido objeto de Estudo de Impacto
Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de
Impacto Ambiental – RIMA, onde a implantação
do Condomínio Industrial e Porto Offshore, onde
o empreendimento pretende se implantar já se
encontrarem
devidamente
licenciada
ambientalmente pelo INEA através da LP nº IN
0043610.
• No desenvolvimento do projeto de engenharia,
será incorporado os parâmetros já licenciados
tais como o reflorestamento de uma boa parte do
empreendimento com espécies nativas, a
adoção de formas de transporte amigáveis
(ciclovias) para deslocamentos internos, o
aproveitamento de águas pluviais, o tratamento
com equipamento de última geração de
efluentes, o planejamento do manejo de dejetos,
em suma , todos os elementos necessários para
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evitar ou minimizar o impacto ambiental do
Terminal. A localização do empreendimento,
permite que seja levado a bom termo um projeto
de baixo impacto ambiental.
3.2.5. Posição Geográfica
A localização de um empreendimento com
as características do Porto Norte Fluminense PNF passa por critérios técnicos, jurídicos,
comerciais e socioeconômicos. A escolha da
localização seguiu o seguinte roteiro:
a)

Posição Geográfica

A posição geográfica do PNF e de seu
Parque Termoelétrico permitem uma ótima
logística marítima, com acesso aos principais
campos de petróleo da Bacia de Campos, uma
província
petrolífera
ainda
em
pleno
desenvolvimento e com demanda crescente e de
expansão de sua produção petrolífera e gasífera.
A imagem apresentada a seguir ilustras as
distancias mencionadas.

Figura 3.2: Campos de petróleo Bacia Santos – Campos – Espírito Santo

O Município de São Francisco de
Itabapoana fica próximo não apenas os principais
campos de petróleo em produção hoje no Brasil,
mas também está a curta distância dos principais
centros fornecedores e consumidores de bens e
serviços relacionados com a indústria e petróleo e
gás.

Figura 3.1: Distâncias das Bacia Santos – Campos – Espírito Santo

Esta posição geográfica permitirá no
futuro a construção de um hub de gás visto que o
PNF está muito próximo de várias plataformas de
produção de gás natural na Bacia de Campos que
podem se interligar ao PNF através de dutos
submarinos.
A distância das áreas de produção de
petróleo e o acesso ao mar também foram itens
fundamentais na escolha da área.

Figura 3.3: Distâncias de cidades fornecedoras de insumos

b) Infraestrutura disponível
A localização do PNF é privilegiada não
somente por estar próximo a produção de petróleo
e gás da Bacia de Campos como ele também está
a 21 km de distância da estação de válvulas SD08 do duto GASCAV, que alimenta toda a região
nordeste do país.
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Figura 3.6: Captação de água Rio Itabapoana
Figura 3.4:Distância de 16,8km da estação de válvula SD-08 do duto GASCAV

Outro fator importante na decisão do
licenciamento do Parque Termoelétrico PNF é a
distância das linhas de transmissão de energia que
está sendo construída. Esta linha com permitirá a
conexão com baixo custo, permitindo assim que o
custo da energia seja mais baixo para todos os
consumidores.

O PNF e seu Parque Termoelétrico PNF
contam ainda com excelente infraestrutura
rodoviária para acesso por terra dos insumos,
mercadorias, produtos, equipamentos, mão de
obra e todos os demais elementos necessários
para a construção, manutenção e operação das
unidades industriais que serão construídas.

Figura 3.6: Rodovias de acesso ao empreendimento

c)

Figura 3.5: Locais de conexão

O PNF conta ainda com outorga de água
com vazão máxima: 1.776 m3/h de água doce (a
ser captada no Rio Itabapoana), insumo precioso
para a indústria de O&G da região, que se
ressente da falta da abundância de água e do
preço elevado do produto, bem como para poder
ser utilizada no Parque Termoelétrico a ser
aprovado.
O
rio
Itabapoana,
está
a
aproximadamente 21 km de distância do PNF, e
por se tratar de rio caudaloso, a captação do
volume indicado tem impacto ínfimo sobre o
desague do Rio Itabapoana no mar.

Aspectos Físicos

O sítio onde se pretende implantar o
empreendimento tem acesso ao mar com o
máximo de costa possível e acesso à rodovia
asfaltada, privilegiando a maior distância possível
entre o mar e a rodovia.
Além disso, o imóvel do empreendimento
tem tamanho adequado e por se praticamente
plano reduz o investimento em terraplanagem o
que resulta na redução de possível impacto
ambiental, piso apropriado para a construção
(ausência de áreas alagadiças), condições de mar
ótimas, ou seja, local com mar calmo para facilitar
a movimentação e fundeio de embarcações.
A propriedade onde se localiza o PNF
constituiu-se em um grande diferencial para a
determinação do site, visto que possui uma única
matrícula, localiza-se entre uma rodovia e o
oceano, a predominância da vegetação existente
é de gramíneas para pasto e possui baixa
densidade demográfica em seu entorno.
Soma-se à todas estas vantagens o fato
do PNF já ter a licença ambiental aprovada – LP
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nº IN0043610, para a construção de um
Condomínio Industrial e de um Porto e isso
permitirá a atracação de embarcações de
armazenamento e para o seu suprimento. Sem
contar que pelo fato de estar à beira da água as
UTEs poderão ter a alternativa de captar a água
do mar para o sistema de refrigeração.
A figura 3.7 a seguir ilustra o que foi
descrito acima.

lama ou tabatinga (material muito ruim para
fixação de estacas ou compactação), comum na
região.
3.2.6. ernativa locacional das UTEs
Foram realizados três estudos de
alternativas locacionais para a instalação das duas
UTEs no Condomínio Industrial PNF.
A Alternativa 1 posiciona as UTEs na face
sul do terreno e próximo ao mar. Esta alternativa
tem vantagens visto que a posição das UTEs
paralelas ao limite sul do terreno permite um
melhor aproveitamento da área. Porém nesta
alternativa as UTEs fica próximo à estrada RJ 196,
se compararmos com as demais alternativas,
como demonstra a imagem a seguir

Figura 3.7: Propriedade – 1500m de frente para o mar

Merece destaque o fato de que o
Município de São Francisco de Itabapoana oferece
condições de produção elétrica eólica, visto que
próximo ao empreendimento encontra-se maior
parque eólico do Sudeste: o Parque Eólico de
Gargaú, administrado pela empresa privada GESA
– Gargaú energética S/A, que gera 28 megawats
por dia, o que daria para abastecer uma cidade
com cerca de 80 mil habitantes.
A instalação do Parque Termoelétrico PNF
contribuirá no desenvolvimento do município de
São Francisco de Itabapoana, visto que ele
fornecerá energia elétrica que poderá atrair a
instalação de novas indústrias bem como na
geração de empregos.
d) Aspectos Geológicos

Figura 3.8: Alternativa 1- UTEs extremidade sul do terreno – próximo da
estrada

A Alternativa 2 posiciona as UTEs na face
sul do terreno e próximo ao mar. Esta alternativa
tem vantagens visto que a posição das UTEs
paralelas ao limite sul do terreno permite um
melhor aproveitamento da área, e a deixa mais
próxima ao mar e distante da estrada RJ 196,
conforme demostra a imagem a seguir.

O terreno, tanto na parte terrestre como na
parte marítima têm condições geológicas
adequadas. O solo na parte terrestre deve ser
firme e arenoso, pois isto reduz os custos das
construções e facilita a drenagem de águas
pluviais. Também não existem pedras de grande
porte, corpos d´água permanentes, e outras
interferências que aumentariam o custo das obras.

O solo marítimo é bem homogêneo, não
tem pedras, é firme e resistente, sem áreas de
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Figura 3.9: Alternativa 2 - UTEs extremidade sul do terreno – próximo ao mar

A Alternativa 3 posiciona as UTEs na face
norte do terreno e próximo ao mar. Esta alternativa
não é atrativa, visto que ela não permite um bom
da área, conforme demonstra a imagem a seguir.
Figura 3.11: Representação da batimetria local
Definida a região batimétrica foram
estudadas alternativas locacionais para o terminal
de atracação, conforme abaixo descritas:
a) Alternativa 1: Atracação no cais
previsto no licenciamento do PNF
A primeira possibilidade estudada foi
atracar
as
embarcações
de
transporte,
armazenamento e regaseificação (LNGC, FSRU e
FSU) de GNL no terminal já aprovado no PNF (LP
No IN 043610 de 25/01/18).
Figura 3.10: Alternativa 3 UTEs extremidade norte do terreno

Conforme
demonstrado
acima
a
Alternativa 2 se configura na mais adequada para
a implantação das UTEs.
3.2.7. Alternativas para o sistema de atracação
das embarcações
Como parte integrante dos estudos
necessários a implantação do melhor local de
atracação, foi executado pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Hidrográficas – INPH, o levantamento
batimétrico para reconhecimento da morfologia
subaquática da área em estudo.

Esta possibilidade demonstrou não ser
atrativa porque estas embarcações exigem uma
profundidade superior a -13,2m para que elas
possam navegar e ficar ancoradas e caso fosse
utilizado o cais já aprovado do PNF, seria
necessário o aprofundamento do canal de
aproximação e da bacia de evolução e do local que
estas embarcações ficariam ancoradas.
A imagem a seguir apresentada melhor
ilustra a situação acima descrita.

Após a realização do levantamento
batimétrico a EXE Engenharia, realizou estudos
para identificar o melhor local para a atracação das
embarcações, e conforme pode-se observar pela
representação batimétrica apresentada na figura a
seguir, a área que melhor atende a implantação
fica a aproximadamente 7km da costa.
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A escolha desta localização permitiria que
as embarcações ficassem ancoradas sem a
necessidade da realização de dragagem.

Figura 3.12: Alternativa 1 - Projeto conceitual
aprovado no INEA para o Terminal PNF
b) Alternativa 2: Atracação sem cais na
cota -13m ao sul do empreendimento
A segunda possibilidade que foi estudada
prevê que as embarcações de transporte,
armazenamento e regaseificação (LNGC, FSRU e
FSU) de GNL iriam atracar em um local cuja
profundidade natural fosse de superior a -13m.
Neste sentido, o estudo foi realizado com
as embarcações ao sul do empreendimento vide
imagem abaixo.
Esta possibilidade foi rejeitada porque
mais ao norte do terreno foi encontrada uma
profundidade superior a -15m.

Figura 3.14: Alternativa 3 - Projeto Conceitual - detalhe da atracação
cota -15m

Neste caso, está previsto a construção de
dolphins de atracação e um enrocamento (quebramar) e o enrocamento teria a função de proteger
as embarcações, das ondulações indesejáveis à
segurança das embarcações atracadas nos
dolphins. visto que elas permanecerão atracadas
por um longo tempo.
A metodologia de construção deste quebra
mar seria a mesma que já foi licenciada no
licenciamento do Porto Norte Fluminense (LP No
IN 043610 de 25/01/18).
d) Matriz Comparativa das Alternativas
Locacional de Atracação

Figura 3.13: Alternativa 2 -Projeto Conceitual - detalhe da atracação
cota -13m

c) Alternativa 3: Atracação sem cais na
cota
-15m
ao
centro
do
empreendimento
A terceira possibilidade de atracação se
mostrou a mais viável em razão de ter sido
localizado a profundidade de -15m a uma distância
de 7km da costa, conforme ilustra a imagem a
seguir apresentada.

ALTERNATIVA

VANTAGENS

DESVANTAGENS

Alternativa 1:
Atracação no cais previsto no
licenciamento do PNF
Alternativa 2:
Atracação sem cais ao sul do
empreendimento
Alternativa 3:
Atracação sem cais ao centro do
empreendimento

Aproveitamento
da construção já
licenciada

Aumento do volume
de dragagem

Dispensa
dragagem
Dispensa
dragagem

Distância mais longa
até a profundidade
necessária
Distância menor até a
profundidade
necessária

3.2.8. Alternativas locacionais do gasoduto e
oleoduto submarinos e embarcações de
regaseificação
a) Alternativa 1: gasoduto e oleoduto
submarinos
e
a
atracação
da
embarcação de regaseificação a ser
construído no Terminal Portuário
Offshore aprovado através da LP nº
IN0043610 do PNF.
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Nesta alternativa, o furo direcional ou o
gasoduto e oleoduto submarinos de acesso ao mar
teriam o seu ponto inicial no enrocamento do
Terminal offshore do PNF já aprovado pelo INEA.
Esta é a alternativa não se apresentou
viável, visto que seria necessária outra dragagem
para aprofundamento da área para fornecer calado
às embarcações bem como a necessidade de se
construir o terminal offshore simultaneamente a
duto via submarina.

c) Alternativa 3: Gasoduto e oleoduto
submarinos com entrada no centro do
terreno
Nesta alternativa, o furo direcional ou o
gasoduto e oleoduto de acesso ao mar teriam o
seu ponto inicial mais próximo à centro da
propriedade e a atracação sem cais e a
embarcação de regaseificação ficaria na
profundidade -15m.
Esta alternativa se apresenta mais viável,
visto que é próximo do centro do terreno que se
encontra a menor distância até as profundidades
naturais de -13m e -14m.
Como aspectos desfavoráveis a esta
alternativa existe o fato que será necessário
construir dentro da propriedade um gasoduto
terrestre de aproximadamente 1 km, do ponto
inicial do furo direcional até as UTEs instaladas na
extremidade sul do terreno.
A imagem a seguir apresentada ilustra
esta alternativa.

Figura 3.15: Alternativa 1 – Terminal Portuário Offshore aprovado no INEA

b) Alternativa 2: Gasoduto e oleoduto
submarinos com entrada no limite sul
do terreno
Nesta alternativa, o furo direcional ou o
gasoduto e oleoduto de acesso ao mar teriam o
seu ponto inicial na extremidade sul da
propriedade e a atracação sem cais e a
embarcação de regaseificação ficariam na
profundidade -13m.
Esta alternativa não se configura como a
mais adequada, visto que é através do limite sul do
terreno que se encontra a maior distância até as
profundidades naturais de -13m e -14m. Além
disso, se esta alternativa for construída ela poderá
irá interferir na futuras obras do porto offshore
aprovado na extremidade sul do terreno, conforme
ilustra a imagem a seguir.

Figura 3.17: Alternativa 3 – Gasoduto e oleoduto submarinos, atracação sem
cais e regaseificação próximos ao centro da propriedade

Assim sendo, conforme justificado acima,
a Alternativa 3 é a que apresenta a melhor solução
de atratividade.
3.2.9. Alternativas locacionais para a construção
do Gasoduto terrestre
Foram estudadas três alternativas
locacionais para a construção do gasoduto
terrestre
a) Alternativa 1- Alegria
Nesta alternativa o traçado da rede
possuirá 26,5km e seu traçado, passando pelo
atalho Alegria, terá 4km passando por via de
asfalto e o restante do traçado por estradas
vicinais.
Esta alternativa passa junto ao limite da
zona de amortecimento da Estação Ecológica de
Guaxindiba.

Figura 3.16: Alternativa 2 – gasoduto e oleoduto submarinos e cais sem
atracação e Regaseificação extremidade sul

A desvantagem desta alternativa se
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configura
unicamente
na
necessidade
desapropriação para fins administrativos pela
Prefeitura de alguns trechos de propriedades.

indenizações e pagamento pelo uso da área.
Nestas propriedades existe culturas de cana,
abacaxi e pasto.

A imagem a seguir apresentada ilustra o
traçado do gasoduto nesta alternativa.

A imagem apresentada a seguir ilustra esta
alternativa de traçado.

Figura 3.18 - Alternativa 1 – Atalho Alegria

Figura 3.20 - Alternativa 3 – Mata do Carvão Sul

b) Alternativa 2 – Mata do Carvão Norte
Nesta alternativa, o gasoduto possuirá seu
traçado de 22km e terá o traçado por estrada
vicinal, não sendo, portanto, necessária a
desapropriação para fins administrativos de
nenhuma propriedade.
Esta alternativa passa junto ao limite da
zona de amortecimento da Estação Ecológica de
Guaxindiba.
A imagem apresentada a seguir ilustra esta
alternativa de traçado.

d) Alternativa 4 - Mapa Vilão
O traçado desta alternativa possui 19,3 km
de extensão e passa majoritariamente em
propriedades de terceiros.
Havendo
assim
necessidade
de
desapropriações, indenizações e pagamento pelo
uso da área. Nestas propriedades tem culturas de
cana, abacaxi e pasto.
A diferença desta alternativa para a
alternativa 3 é que esta passa na parte norte da
Mata do Carvão, na zona de amortecimento da
Estação Ecológica de Guaxindiba.
A imagem a seguir apresentada ilustra o
traçado desta alternativa.

Figura 3.19 - Alternativa 2 - Alegria
c) Alternativa 3- Mata do Carvão Sul
Nesta Alternativa o traçado é menor, com
17,9 km, passando pela parte sul da Mata do
Carvão e passando majoritariamente em
propriedades de terceiros.
Neste traçado há necessidade de
desapropriações
para
fins
administrativo,

Figura 3.21 - Alternativa 3 – Mapa Vilão

Pelo acima exposto a alternativa que se
apresenta mais viável é a Alternativa 2.
3.2.10. Alternativas locacionais para a
construção do Aqueduto
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Foram estudadas duas alternativas
locacionais para a construção do aqueduto para o
transporte de água do Rio Itabapoana até o
empreendimento PNF.
a) Alternativa 1 – Caminho Alternativo
Nesta alternativa o traçado da rede
possuirá 22,05 km e seu traçado passará por um
atalho de estrada de terra antes de chegar na
localidade de Barra do Itabapoana. Diminuindo o
transtorno da população e evitando causar danos
as estradas existentes.

Figura 3.22 - Alternativa 2 – Seguindo RJ-196 e RJ-224

Esta alternativa passa paralela a rodovia
RJ-196, seguindo pelo atalho de terra até a RJ-224
e em seguida a SUB-55 até chegar ao ponto de
Captação no Rio Itabapoana.

Pelo acima exposto a alternativa que se
apresenta mais viável é a Alternativa 1.

A imagem a seguir apresentada ilustra o
traçado do aqueduto nesta alternativa.

As alternativas tecnológicas para a
construção das UTEs nos limitam a uma usina
termelétrica ciclo simples ou ciclo combinado e
entendemos que pelo porte do empreendimento a
alternativa de ciclo combinado é a mais adequada.

3.2.11.

Alternativas tecnológicas

As alternativas tecnológicas para a
instalação dos dutos e gasodutos podem ser
classificadas em instalações com furo direcional e
lançamento de duto/gasoduto no leito marinho, ou
dutovia. Estas alternativas se encontram
detalhadas neste capítulo, no Item 3.5.12

Figura 3.21 - Alternativa 1 – Caminho Alternativo

b) Alternativa 2 – Seguindo RJ-196 e RJ224
Nesta alternativa o traçado da rede
possuirá 22,55 km e seu traçado passará paralela
a rodovia RJ-196, seguindo até a RJ-224 e em
seguida a SUB-55 até chegar ao ponto de
Captação no Rio Itabapoana.

As alternativas de atracação podem ser
classificadas em atracação em um dolphin com a
construção de enrocamento de proteção,
atracação em dolphin sem proteção, atracação em
sistemas de atracação sem cais, e neste caso,
existem várias alternativas (monoboia, torre
externa e interna, quadro de boias, etc.)
tecnológicas. Estas alternativas se encontram
detalhadas neste capítulo, no Item 3.8.2.
3.2.12.

Alternativas selecionadas

A desvantagem desta alternativa se
configura unicamente na necessidade do
aqueduto passar por dentro da localidade de Barra
do Itabapoana, trazendo transtorno a população e
causando danos as estradas existentes. Além
dessa alternativa possuir uma distância maior
entre o empreendimento e o ponto de captação.
A imagem a seguir apresentada ilustra o
traçado do aqueduto nesta alternativa.

Figura 3.22 - Alternativas Locacionais
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Para a terraplanagem, os veículos que
podem ser utilizados depois da fase de carga
realizada na mineradora, são os seguintes:
caminhões basculantes; basculantes fora-deestrada (rígidos e articulados); semirreboques
basculantes ou caçambas; esteiras de transporte
de materiais.
O material de aterro será transportado e
depositado até a cota estabelecida em projeto,
onde aguardará o tempo necessário ao recalque
do terreno. O aterro será compactado por máquina
trator de esteira e/ou rolos compressores.

Figura 3.23 - Alternativas Técnicas

3.2.13.

Alternativas de terraplanagem

Face a topografia do terreno onde se
pretende implantar o empreendimento de geração
de energia, se apresentar quase plana, será feita
a compensação de material através de corte e
aterro dentro do próprio site, não havendo
necessidade de importação e nem descarte de
material.
É importante destacar que o Porto Norte
Fluminense para a implantação do Condomínio
Industria já possui a Licença Prévia nº IN0043610
onde se encontra previstas as alternativas das
atividades de terraplanagem.
Desta forma não se faz necessário o estudo
de alternativas de terraplanagem, podendo ser
utilizada a mesma alternativa adota e analisada no
EIA / RIMA já aprovado pelo INEA, conforme
abaixo transcrita.

3.3. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
3.3.1. Localização do Porto Norte Fluminense PNF
O Porto Norte Fluminense está localizado
no Distrito de Buena, no Município de São
Francisco de Itabapoana, no Estado do Rio de
Janeiro, à margem da rodovia RJ 196, no Km 178,
cujas coordenadas UTM são: 7.628.517,036N e
289.912,559E.
Os vértices do terreno que abriga o
Condomínio Industrial Porto Norte Fluminense
onde se pretende implantar o Parque
Termoelétrico, bem como seu perímetro
encontram-se marcados na foto satelital a seguir
apresentada
e
possuem
as
seguintes
coordenadas:

•

Ponto 1: 7628.949N – 289.923E

O aterro mecânico se configura na utilização•
de material de compensação entre corte e aterro
no próprio terreno e caso seja necessário o•
empréstimo
de
jazidas
terrestres
para
terraplanagem do terreno, este seguirá as•
orientações a seguir.

Ponto 2: 7628.932N – 291.222E

a) Alternativa Aterro mecânico

O material de empréstimo deve ser
adquirido de áreas de mineração licenciadas e
transportado até o sítio do empreendimento
através de veículos adequados.

Ponto 3: 7627.593N – 290.502E
Ponto 4: 7628.155N – 289.509E
A imagem apresentada a seguir ilustra o
acima descrito.

O saibro é o principal material utilizado em
aterros mecânicos.
Os principais aspectos que devem ser
considerados para a verificação preliminar da
viabilidade de extração serão:
• proximidade com o terreno de destino;
• volume de material;
• cobertura vegetal e
•
situação das vias de acesso.
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• PARQUE DE TANCAGEM: A=99.545,00m²
PARQUE DE TANCAGEM
LONGITUDE
290.832,48 E
290.899,15 E
290.988,00 E
290.921,33 E

PONTO
15
16
17
18

•

Figura 3.23 - Localização dos vértices do terreno

A propriedade faz fronteira, a Norte, com o
Espólio de Maria da Penha Moreira, a Sul, com a
propriedade de Analfino de Moraes, a Leste com o
Oceano Atlântico, com uma testada de 1.500m e a
Oeste, o lote defronta-se com a rodovia RJ 196
(estrada pública) e possui uma área de
1.259.971,00 m².
Os vértices dos lotes do Condomínio
Industrial PNF, onde será implantado o Parque
Termoelétrico, bem como seu perímetro
encontram-se marcados na foto satelital a seguir
apresentada e possuem as seguintes áreas e
coordenadas:
• UTE PNF I: A= 200.000,00m²
UTE PNF I
LONGITUDE
289.866,36 E
289.993,82 E
290.464,17 E
290.330,62 E

PONTO
1
2
3
4

LATITUDE
7.628.130,00 S
7.628.370,10 S
7.627.119,84 S
7.627.868,60 S

• UTE PNF II : A= 200.000,00m²
PONTO
5
6
7
8
9
10

UTE PNF II
LONGITUDE
290.013,68 E
290.141,25 E
290.581,25 E
290.687,72 E
290.765,35 E
290.531,22 E

LATITUDE
7.628.407,09 S
7.628.646,97 S
7.628.412,99 S
7.628.613,24 S
7.628.571,96 S
7.628.131,84 S

• UPGN: A= 193.900,00m²
PONTO
11
12
13
14

UPGN
LONGITUDE
290.722,44 E
290.814,30 E
290.903,07 E
290.810,19 E

LATITUDE
7.628.620,67 S
7.628.795,53 S
7.628.749,00 S
7.628.573,43 S

PONTO
19
20
21
22

LATITUDE
7.628.829,93 S
7.628.905,33 S
7.628.908,09 S
7.628.782,68 S

ETA: A=17.750,00m²
ETA
LONGITUDE
289.993,32 E
290.049,25 E
290.211,87 E
290.156,89 E

LATITUDE
7.628.873,76 S
7.628.979,12 S
7.628.970,06 S
7.628.865,39 S

A localização dos lotes acima descritos
encontra-se na Planta de Situação apresentada a
seguir.
A poligonal marítima para os estudos já
está devidamente traçada e registrada em nome
do Diretor do Empreendimento do Porto Norte
Fluminense (antigo Marina Canaã) no DNPM sob
o no 890028/2013, conforme documento a
presentado no item 3.4 Situação Legal do
Empreendimento.
3.3.2. Acessos
O acesso ao terreno do empreendimento
é realizado a partir da rodovia estadual RJ-224,
que chega à sede do Município de São Francisco
de Itabapoana.
A partir do trevo do Portal da Cidade, no
sentido sudeste, entra-se à direita na Rua
Vereador Edenites da Silva Viana, até o Trevo da
Praias; no sentido nordeste, pela RJ-232 até a
localidade de Guaxindiba, onde esta rodovia passa
a se chamar RJ-196.
Para preservar a segurança do condomínio
industrial e do parque termelétrico, as duas entradas
principais serão controladas por guaritas, que serão
instaladas em um local com visibilidade e controle total
das avenidas.
O portão de acesso será automatizado e
também será monitorado por meio de um
intercomunicador e câmeras de vídeo. Visitantes
terão que ser liberados pelo funcionário presente e
acompanhados por funcionários autorizados ao
entrar e sair das instalações do parque.
Em todas as áreas do parque termelétrico
haverá câmeras de vídeo para monitoramento.
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Para conforto dos funcionários as guaritas
serão bem planejadas e seguirão os seguintes
aspectos:
• O tamanho da guarita deve levar em consideração
a quantidade de pessoas que lá trabalham, assim
como a sua utilização (comercial e industrial);
• No geral, elas devem possibilitar a movimentação
dos profissionais com tranquilidade, assim como
acondicionar corretamente os equipamentos ali
instalados;
• Este ambiente possuirá, no mínimo, um sistema de
comunicação eficiente (para dentro e para fora do
condomínio),
assento
e
bancada
ergonômico, iluminação e ventilação adequada;
• O portão da acesso deve ser bem iluminado, para
ajudar no trabalho de reconhecimento;
• Os vidros devem possuir característica de não
possibilitar a visão de “fora para dentro”. Para isso,
além da película, o condomínio pode optar por
vidros escurecidos de fábrica;
• Todos os projetos serão executados por
um arquiteto e um consultor de segurança para
planejar o layout, posição dos equipamentos, tipo
de mesa/balcão, de forma que facilite o trabalho do
porteiro.
Todos os visitantes do parque terão que
aguardar nesse local os funcionários autorizados para
ingressar no parque termelétrico, portanto deve ser um
ambiente agradável e confortável. E para isso as
guaritas seguirão os itens abaixo:
• A área precisa ser arejada, com o uso de
ventiladores ou ar-condicionado;
• Uma boa iluminação interna e externa é essencial;
• Cadeiras e poltronas adequadas e confortáveis;
• Bebedouro é fundamental para que o funcionário e
visitantes se mantenham hidratados;
• Poderá ser providenciada uma cafeteira elétrica
para visitantes;
• Banheiros femininos, masculinos e para deficientes
físicos;
• Televisão com diversos canais, revistas e jornais
para distração;
• Salas de espera aconchegantes que deverão ser
apresentados vídeos de funcionamento do parque
termelétrico, além de conhecimentos de segurança
e utilização de EPIs.
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
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PLANTA DOS PRINCIPAIS ACESSOS RODOVIÁRIOS
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PLANTA DE SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES
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PROJETO DO ACESSO AO EMPREENDIMENTO
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PROJETO DAS VIAS INTERNAS DO EMPREENDIMENTO
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3.5. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3.4. SITUAÇÃO LEGAL
O site onde se pretende implantar o
empreendimento encontra-se com a sua situação
fundiária regularizada de acordo com os seguintes
documentos:
• Escritura do terreno: Cartório do 6º Ofício de
Campos dos Goitacazes – Livro no 166, Fls
188/189- Ato no 105.
• Certificado de Cadastro de Imóvel Rural –CCIR
– Código do Imóvel Rural no 5130590102600.
O empreendimento possui ainda:
• Certidão de Zoneamento da Prefeitura
Municipal de São Francisco de Itabapoana;

Todas as informações relativas aos dados
econômicos, técnicos, ambientais, logísticos
pertinentes à concepção e definição dos sistemas
operacionais são de responsabilidade do Porto
Norte Fluminense S.A.
O desenvolvimento do conceito do Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense, assim
como de seus sistemas operacionais e métodos
construtivos, adotaram as premissas dos
resultados colhidos a partir de levantamentos e
estudos básicos realizados na área de inserção do
projeto, a par de dados secundários obtidos junto
a empreendimentos desenvolvidos na Região do
Norte Fluminense.

• Superintendência do Patrimônio da União- SPU
– Protocolo de Aforamento – Processo no
04967.003389/2013-19

Entre outros estudos, destacam-se os
estudos de viabilidade técnico-econômica,
levantamentos topográficos, estudos geotécnicos
do terreno e da área marítima, levantamento da
infraestrutura básica, identificação de fatores
socioambientais capazes de condicionar as
atividades de implantação e posterior operação do
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.

• Superintendência do Patrimônio da União- SPU
– Protocolo de Uso do Espelho d´água –
Processo no 04967.003391/2013-80

3.5.1. Informações gerais sobre o
empreendimento

• Departamento Nacional de Recursos Minerais
– DNPM – Requerimento de Autorização de
Pesquisa – Processo no 890.028/2013.

• Outorga para captação de água no Rio
Itabapoana
• ANA – Ofício no 0200/2012/SER-ANA –
Documento no 00000.000029/2012-33
• ANA – Resolução no 75 de 20 de Março de
2012
• Publicação no Diário Oficial da União no 59
–Seção 1- Pág. 73 em 26 de março de 2012
• Licença Prévia – LP nº IN0043610 expedida
pelo INEA em 25 de Janeiro de 2018 aprovando
a implantação de Condomínio Industrial e
Terminal Portuário
• Certidão de zoneamento – Emitida pela
Prefeitura Municipal de São Francisco de
Itabapoana

Neste item buscar-se-á descrever, em
linhas mais gerais, a configuração física, o
processo industrial do Parque Termoelétrico, bem
como as atividades ligadas às fases de
implantação, operação e sustentabilidade do
empreendimento, baseado nos dados dos projetos
conceituais pertinentes. O detalhamento do
projeto do empreendimento será desenvolvido
quando da fase de do licenciamento de instalação,
o qual seguirá todas as premissas básicas, as
condicionantes e restrições ambientais prescritas
pelos órgãos pertinentes.
O compromisso de respeito ao meio
ambiente e à sustentabilidade econômico-social
do empreendimento é absoluto, tendo em vista os
compromissos
de
responsabilidade
social
assumidos pela empresa junto aos cidadãos de
São Francisco de Itabapoana.
Em consonância com as premissas
acimas descritas o Porto Norte Fluminense,
objetivando apresentar à Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, para Contratação de
Energia Elétrica na Modalidade de Produtor
Independente de Energia – PIE, para atendimento
ao Sistema Interligado Nacional - SIN, no
Ambiente de Contratação Regulada – ACR,
desenvolveu o projeto do Parque Termoelétrico de
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3,4 GW de potência instalada, a ser implantado às
margens da rodovia RJ-196, denominada Estrada
Campos da Barra nº 330, Buena, no Município de
São Francisco de Itabapoana, RJ.
A implantação do Parque Termoelétrico
PNF objetiva a criação de um polo de geração de
energia elétrica para o sistema interligado no sub
mercado Sudeste. Este Parque Termoelétrico
objetiva participar do Leilão de Energia Nova do
ano de 2020 e 2021.
O projeto conceitual foi desenvolvido para
ocupar alguns lotes do Condomínio Industrial do
Porto
Norte
Fluminense,
já
licenciado
ambientalmente através da LP nº IN0043610.
Desta forma Parque Termoelétrico e todos os seus
componentes adicionais ocuparão os lotes com as
seguintes áreas:
• UTE PNF I ocupando uma área de
200.000,00m²
• UTE PNF II ocupando uma área de
200.000,00m²
• Unidade de Processamento de Gás NaturalUPNG ocupando uma área de 193.900,00 m²
• Parque de Tancagem de Petróleo ocupando
uma área de 99.545,00 m²
• Gasoduto terrestre e sua faixa de domínio
ocupando uma área de 72.690,00m²
• Linha de Transmissão e sua faixa de domínio
ocupando uma área de 56.900,00m²
• Furo dimensional ocupando uma área de
3.900,00 m²;
• Estação de Tratamento de Água e reservação
ocupando uma área de 22.800,00 m²;
• Estação de Regaseificação onshore ocupando
uma área de 25.900,00m²;
• Terminal de Dessalinização da água do mar
ocupando uma área de 8.880,00m²;
Além destas áreas onshore, os demais
componentes ocuparão as seguintes áreas
offshore,
• Estação de Regaseificação uma área de
18.290,00m²;
• Gasoduto marítimo de 7,0 Km de extensão e
sua faixa de domínio ocupando uma área de
260.000,00m²;
• Oleoduto marítimo de 7,0 Km de extensão e
sua faixa de domínio ocupando uma área de
260.000,00m²;
• Píer de Graneis Líquidos ocupando uma área
de 450,00m²
• Píer de GNL ocupando uma área de 300,00m²
e
• Sistema de ancoragem sem cais para
atracação de embarcações ocupando uma

área de 13.850,00m².
As estradas que darão acesso ao
empreendimento serão devidamente adequadas
ao tráfego de caminhões de grande porte, com
apoio da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio
de Janeiro, a fim de preservar o acesso, a
qualidade do asfalto e também a segurança
rodoviária no entorno do empreendimento.
O fornecimento de energia elétrica para o
empreendimento será efetuado pela rede de
distribuição local, com a construção de
subestações elétricas e rede de distribuição, que
atenderão com margem de segurança a demanda
do empreendimento. A área da atracação sem cais
contará com apoio de grupo gerador autônomo
para evitar panes que possam prejudicar a
continuidade dos trabalhos.
Como
afirmado
anteriormente,
o
Município possui um dos maiores parques eólicos
da Região Sudeste, o Parque Eólico de Gargaú,
administrado pela empresa privada Gesa –
Gargaú energética S/A, que gera atualmente 28
megawats por dia, o que daria para abastecer uma
cidade com cerca de 80 mil habitantes. Como
existem projetos de expansão para o parque
eólico, há, portanto, capacidade geracional de
energia limpa e sustentável para abastecer o
Parque Termoelétrico. Vale destacar que o ICMS
sobre a energia elétrica em São Francisco de
Itabapoana é de 2%, muito abaixo do que é
cobrado em Municípios vizinhos, o que outorga um
diferencial
competitivo
adicional
para
o
empreendimento.
O Parque Termoelétrico, em conjunto com
a Prefeitura de São Francisco de Itabapoana e de
outros municípios adjacentes, buscará equacionar
a questão do transporte de funcionários, a fim de
facilitar seu acesso ao empreendimento a custos
aceitáveis.
O empreendimento também buscará
equacionar os acessos por transporte público ao
aeroporto de Campos e ao aeroclube nas
imediações do empreendimento.
Importa destacar que o aeroclube de São
Francisco de Itabapoana é licenciado pela ANAC
e tem uma extensão de pista superior a do
Aeroporto Santos Dumont.
3.5.2. Descritivo do Arranjo Geral do
Empreendimento
O Parque Termoelétrico foi projetado de
forma a se adequar as premissas urbanísticas
básicas projetadas para o Condomínio Industrial,
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respeitando as áreas destinadas aos setores
portuário, comercial e de serviço e apoio, bem
como o layout urbanístico adotado.
No layout adotado no projeto urbanístico
do Condomínio Industrial o setor comercial foi
propositalmente projetado na face da rodovia para
facilitar o acesso aos moradores de São Francisco
de Itabapoana, sendo que instalações de
segurança, brigadas de incêndio, posto de saúde
e rodoviária foram propositalmente posicionadas
na face sul do setor comercial e de serviço.
No Centro Comercial projetado para o
Condomínio
Industrial
também
serão
disponibilizados escritórios comerciais, lojas de
material de construção, ferragens, material
elétrico, supermercado, farmácia, barbearia, “lan
house” com Internet, papelaria, café, padaria,
supermercado, bancos, restaurante e lanchonete
entre outros serviços.
Além da área de produtos e serviços o
Centro
Comercial
também
abrigará
a
administração do Condomínio Industrial, um
auditório, um templo ecumênico, um galpão com
salas para treinamento, área de lazer com campo
de futebol de grama sintética, praça e salas para
que os órgãos federais (Polícia Federal, Marinha,
Receita Federal e Anvisa) possam se instalar.
Assim sendo, o Parque Termoelétrico
poderá também contar com essa infraestrutura de
serviços e apoio, que contará também com uma
área destinada ao armazenamento temporário de
resíduos sólidos (CTR – Centro Temporário de
Resíduos).

• Todas as avenidas do empreendimento serão
arborizadas com gramíneas e árvores nativas da
região com copas largas para controle da
sombra, umidade e temperatura do ambiente.
• Uma faixa de reflorestamento dos dois lados de
divisas com vizinhos, utilizando espécies nativas
da região. Um lado terá uma faixa de 10m de
largura (lado esquerdo por conta da comunidade
quilombola) e o outro 5m de largura. Ambos os
lados se estendem por todo o comprimento do
terreno.
• Uma faixa de reflorestamento nas laterais das
UTEs com árvores nativas da região. Essa faixa
terá 5m de largura e servirá também para ajudar
na acústica e evitar a dispersão dos ruídos
causados pelos motores e compressores.
• A vegetação de mata e restinga de frente ao mar
não será afetada e para sua proteção existirá
uma faixa de 10m de tamponamento de proteção
para evitar qualquer tipo de danificação a
vegetação existente.
Segue abaixo as figuras 3.24 e 3.25 do
modelo que será construído nas principais
avenidas do empreendimento.

Figura 3.24 - Corte esquemático das vias internas

As vias internas de acesso terão as
larguras compatíveis para a circulação de veículos
e com trem de carga compatível com a atividade,
além de junto a elas serem implantados jardins
com arborização.
3.5.3. Descritivo do Tratamento Paisagístico do
Empreendimento
O projeto de paisagismo ecológico que
será adotado, é o projeto já aprovado na primeira
LP (Licença Prévia – LP No IN043610), na
implantação do condomínio industrial do
empreendimento que destaca todo o tratamento
nas ruas e avenidas.
Esse projeto aprovado detalha todas as
avenidas do empreendimento e será utilizado
como base, além de melhorias que serão
acrescidas e que seguem abaixo:

Figura 3.25 - Corte esquemático das vias internas

Conforme já licenciado na implantação do
Porto Norte Fluminense, o empreendimento irá
respeitar e colaborar com o Condomínio na
preservação da área de tamponamento de 10m de
largura junto a vegetação de restinga existente na
costa que será de uso exclusivo do Condomínio,
bem como das faixas denominadas “cortinas
verdes” nas divisas do terreno.
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Serão apresentadas a seguir a Planta do
Arranjo Geral da área terrestre que apresenta a
disposição geral em terra (onshore) que abrange o
Parque Termoelétrico, a partir da estrada de
acesso até a costa marítima bem como a Planta
do Arranjo Geral da área marítima que apresenta
a disposição da parte marítima (offshore) e a
planta
de
tratamento
paisagístico
do
empreendimento.
3.5.4. Quadro de áreas do Parque Termoelétrico
Porto Norte Fluminense
Segue abaixo tabela com as áreas em
terra do empreendimento:
Atividades
UTE PNF I
UTE PNF II
UPGN
Tancagem de Petróleo
Gasoduto terrestre
Linha de Transmissão
Furo direcional
ETA
Estação de Regaseificação
Terminal de Dessalinização

Área (m²)
200.000,00
200.000,00
193.900,00
99.545,00
72.690,00
56.900,00
3.900,00
22.800,00
25.900,00
8.880,00

Além destas áreas em terra detalhadas no
quadro acima, os demais componentes ocuparão
as seguintes áreas no mar:
Atividades

Área (m²)

Estação de Regaseificação

18.290,00

Gasoduto marítimo 7 Km

260.000,00

Oleoduto marítimo 7 Km

260.000,00

Píer de Graneis Líquidos

450,00

Píer de GNL

300,00

Ancoragem sem Cais

13.850,00
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3.5.5. Descritivo Geral do Parque Termoelétrico
versus a disponibilidade de gás natural.
O projeto de implantação do Parque
Termoelétrico PNF foi concebido com o objetivo de
atuar no ramo de Contratação de Energia Elétrica
na Modalidade de Produtor Independente de
Energia – PIE, para atendimento ao Sistema
Interligado Nacional - SIN, no Ambiente de
Contratação Regulada – ACR.
Este Parque Termoelétrico objetiva
participar dos Leilões de Energia Nova do ano de
2020 e 2021 e demais leilões que o Governo
Federal venha a marcar.
As Unidade Termoelétricas - UTEs PNF I
e PNF II, por questões diversas poderão participar
dos leilões em várias fases, de forma separada ou
simultânea, e com potências, iguais ou diferentes,
porém menores que as potências solicitadas neste
licenciamento. Em outras palavras, dependendo
das regras dos leilões, da quantidade de energia a
ser leiloada, da disponibilidade de gás natural, e
dos demais itens técnicos e legais, a implantação
do parque de geração poderá ser realizada em
vários leilões, em várias fases e com Unidades de
Geração de energia menores que as que estamos
licenciando.
O projeto foi cuidadosamente estudado,
de modo não só a obedecer às diretrizes e ao
zoneamento municipal bem como ser concebido
de forma ambientalmente sustentável, objetivando
a conservação dos recursos naturais existentes na
área.
A implantação do Parque Termoelétrico
PNF é justificada por motivos de geração de
energia elétrica
segura, não havendo a
preocupação com fatores hidrológicos e/ou
climatológicos,
utilizando o gás natural,
combustível que proporciona um baixo impacto
ambiental em comparação com os demais
combustíveis fósseis.
O Parque Termoelétrico PNF será
composto basicamente de duas Unidade
Termoelétricas - UTEs, PNF I e PNF II a gás
natural, ciclo combinado, de 1,7 GW cada e de
terminais que fornecerão gás natural.
É importante destacar que em razão da
localização privilegiada as UTEs do Porto Norte
Fluminense poderão
ter vários modais de
suprimento de gás natural,
dentre eles
destacamos os terminais que pretendemos
licenciar e que poderão ser construídos para
atender a demanda de gás
natural que o
empreendimento necessita. A escolha do terminal
dependerá de negociações com os fornecedores

Quando
totalmente
implantado
o
empreendimento terá as seguintes características:
• Duas UTEs de ciclo combinado, a gás natural
com potência de 1,7GW cada unidade,
denominadas UTE PNF I e UTE PNF II;
• Estação de regaseificação e ou, estação de
compressão, e ou estação de descompressão
offshore e ou onshore;
• Gasoduto marítimo de 7,0 km;
• Duto de combustível marítimo de 7,0 km;
• Sistema de ancoragem sem cais para
atracação de embarcações;
• Gasoduto terrestre de 22,0 km;
• Tubulação de abastecimento de água com
captação no Rio Itabapoana de 22,0 km;
• Unidade de Processamento de Gás Natural –
UPGN;
• Parque de tancagem de petróleo;
• Estação de Tratamento de Água;
• Tubulação de abastecimento de água com
captação no mar e tratamento de
dessalinização;
• Balsas com tanque criogênico para transporte
de GNL do cais até o enrocamento LP
IN043610;
• Duto criogênico de aproximadamente 1km do
enrocamento ao Porto.
Neste sentido, seguem abaixo os modais
de suprimento de gás natural que o
empreendimento pretende licenciar com suas
nomenclaturas:
• GN – Gás Natural
• Regasification – Regaseificação – Processo de
transformar o GNL em GN
• LNG – “Liquified Natural Gas” ou GNL – Gás
Natural Liquefeito;
• LNGC – “Liquified Natural Gas Carrier (sea
vessel)” ou Embarcação de transporte de gás
natural;
• FSRU – “Floating Storage Regasification Unit”
ou Unidade Flutuante de Armazenamento e
Regaseificação de GNL;
• FSU – “Floating Storage Unit” ou Unidade
Flutuante de Armazenamento de GNL;
• CNG “Compressed Natural Gas Carrier ships”
ou Embarcação Armazenamento, Compressão
e Descompressão de Gás Natural;
• JRU – “Jetty Regasification Unit” ou Unidade
de Regaseificação no cais
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• STS – “Ship to Ship”: STS – transferência de
navio para navio, refere-se à transferência de
carga do navio, que pode ser de petróleo ou
gás, entre dois navios-tanque mercantes
posicionados um ao lado do outro. Os navios
podem ficar parados ou a operação STS
também pode ser realizada enquanto os navios
estão em andamento. Porém, requer
coordenação, equipamentos e aprovação
adequados para realizar tal operação. Os
comandantes dos navios são responsáveis por
toda a operação STS;
• PLEM – Pipeline End Manifold
• UPGN – Estação de Processamento de Gás
Natural;
• Gasoduto submarino: tubulação a ser instalada
no leito submarino utilizada para transportar
gás natural de um lugar para outro;
• Gasoduto terrestre: tubulação utilizada para
transportar gás natural de um lugar para outro.
3.5.6. Descritivo da Fase de Implantação do
empreendimento
Como já dito anteriormente o PNF
pretende criar um polo de geração de energia
elétrica para ser conectado no Sistema Interligado
Nacional (SIN), as UTEs PNF I e PNF II que serão
desenvolvidas atuarão no ramo de contratação de
Energia Elétrica na Modalidade de Produtor
Independente de Energia – PIE.
Assim
sendo,
o
projeto
foi
cuidadosamente estudado, de modo a obedecer
às diretrizes e as legislações vigentes, bem como
ser concebido de forma ambientalmente
sustentável, objetivando a conservação dos
recursos naturais existentes na área.
Este Parque Termoelétrico objetiva
participar do Leilão de Energia Nova do ano de
2020 e 2021 e demais leilões que o Governo
Federal venha a marcar.
As regras e exigências para a participação
nos leilões são definidas pelo Governo Federal e
as mesmas sempre sofrem alterações, além disso,
o fornecimento dos insumos (turbinas, o gás,
disponibilidade de conexão, entre outros) estão em
constante processo de transformação, obrigando
assim que os projetos de engenharia se adaptem
a nova realidade tecnológica e mercadológica do
momento do leilão, por estes motivos este
licenciamento ambiental tenta prever a maior
quantidade de tecnologias disponíveis na
produção de energia, bem como no recebimento
do gás natural.

Em razão destas características, é
importante destacar que as UTEs PNF I e PNF II
poderão participar dos leilões em várias fases, de
forma separada ou simultânea, e com potências
iguais ou diferentes, porém menores que as
potências solicitadas neste licenciamento. Em
outras palavras, dependendo das regras dos
leilões, da quantidade de energia a ser leiloada, e
dos demais itens citados no parágrafo acima, a
implantação do parque de geração poderá ser de
forma simultânea ou separada, em um ou vários
leilões e em uma ou várias fases com Unidades de
Geração de energia iguais ou menores até o limite
máximo das que se encontram apresentadas para
este licenciamento.
Além disso, as obras de construção do
empreendimento também serão em fases e
dependerão do sucesso obtido nos leilões de
energia. Desta forma, o empreendimento poderá
ter as seguintes áreas de construção: construção
de uma ou mais UTEs, dos gasodutos marítimos,
do sistema de ancoragem sem cais, da tubulação
para abastecimento de água, do gasoduto
terrestre, e as demais atividades licenciadas,
também,
sempre
lembrando
que
serão
construídas conforme o sucesso nos leilões.
3..5.6.1 Licenciamento Ambiental – Alternativas
O licenciamento Ambiental, instrumento
de gestão instituído pela Política Nacional do Meio
Ambiente, de utilização compartilhada entre a
União e os Estados da federação, o Distrito
Federal e os Municípios em conformidade com as
respectivas competências, objetiva regular as
atividades e empreendimentos que utilizam os
recursos naturais e podem causar degradação
ambiental no local onde se encontram instalados.
Esse poderoso instrumento proporciona
ganhos de qualidade ao meio ambiente e à vida
das comunidades numa melhor perspectiva de
desenvolvimento.(Fonte: Marcus Luiz Barroso Barros - Presidente do
IBAMA)

Conceito de licenciamento ambiental
O artigo 1º, inciso I, da Resolução Conama
n° 237, de 19 de dezembro de 1997, traz o
seguinte conceito de licenciamento ambiental:
“Procedimento administrativo pelo qual o
órgão
ambiental
competente
licencia
a
localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais, consideradas efetiva ou
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potencialmente poluidoras; ou aquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação
ambiental, considerando as disposições legais e
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis
ao caso”
O artigo 1º, inciso II, da aludida Resolução,
define licença ambiental como:
“Ato administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente, estabelece as condições,
restrições e medidas de controle ambiental que
deverão ser obedecidas pelo empreendedor,
pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimentos ou atividades
utilizadoras dos recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas
que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental”.
Os artigos:
“Art. 7º - Os empreendimentos e
atividades serão licenciados em um único nível de
competência, conforme estabelecido nos artigos
anteriores.”
“Art. 8º - O Poder Público, no exercício de
sua competência de controle, expedirá as
seguintes licenças:
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase
preliminar do planejamento do empreendimento
ou atividade aprovando sua localização e
concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo
os
requisitos
básicos
e
condicionantes a serem atendidos nas próximas
fases de sua implementação;
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a
instalação do empreendimento ou atividade de
acordo com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados, incluindo
as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo
determinante;
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a
operação da atividade ou empreendimento, após a
verificação do efetivo cumprimento do que consta
das licenças anteriores, com as medidas de
controle ambiental e condicionantes determinados
para a operação.
Parágrafo único - As licenças ambientais
poderão
ser
expedidas
isolada
ou
sucessivamente, deacordo com a natureza,
características e fase do empreendimento ou
atividade.”

A exigência de licenciamento tem amparo
na Constituição Federal e está regulada pela
legislação ordinária.
A Constituição da República não traz
expressamente o termo “licenciamento ambiental”,
mas impõe ao Poder Público, no inciso IV do
parágrafo único do artigo 225, “o dever de exigir e
dar publicidade ao estudo prévio de impactos
ambientais, para a instalação de obra ou atividade
potencialmente
causadora
de
significativa
degradação do meio ambiente”.
Essa determinação atribuída ao Poder
Público visa assegurar o direito da sociedade ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado,
essencial à sadia qualidade de vida, e a
consideração prévia das questões ambientais pelo
Poder Público se materializa mediante o processo
de licenciamento ambiental.
A previsão do licenciamento na legislação
ordinária surgiu com a edição da Lei nº 6.938, de
31 de agosto de 1981, que em seu artigo 10
estabelece:
“A construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, considerados
efetiva ou potencialmente poluidores, bem como
os capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio
licenciamento por órgão estadual competente,
integrante do Sisnama1, sem prejuízo de outras
licenças exigíveis.”
A licença ambiental é, portanto, uma
autorização, emitida pelo órgão público
competente, concedida ao empreendedor para
que exerça o seu direito à livre iniciativa, desde
que atendidas as precauções requeridas, a fim de
resguardar o direito coletivo ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Importante notar que devido à natureza
autorizativa da licença ambiental, a mesma possui
caráter precário. Exemplo disso é a possibilidade
legal de a licença ser revogada ou cancelada, caso
as condições estabelecidas pelo órgão ambiental
não sejam cumpridas.
O licenciamento ambiental consiste no
encadeamento de atos que se desenvolvem
progressivamente em três fases, que são:
• fase deflagratória - na qual o interessado
requer a licença;
• fase instrutória - em que são realizadas as
colheitas de elementos que irão subsidiar a
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decisão administrativa;
• fase decisória - em que é deferida ou não a
licença.

•

são ouvidos os órgãos ambientais das
esferas competentes;

•

são ouvidos órgãos e entidades setoriais,
em cuja área de atuação se situa o
empreendimento;

•

são discutidos com a comunidade (caso
haja audiência pública) os impactos
ambientais e respectivas medidas
mitigadoras e

•

é tomada a decisão a respeito da
viabilidade ambiental do empreendimento,
levando em conta a sua localização e seus
prováveis impactos, em confronto com as
medidas mitigadoras dos impactos
ambientais e sociais.

Tipos de licença ambiental
Para cada etapa do processo de
licenciamento ambiental, é necessária a licença
adequada:
no
planejamento
de
um
empreendimento ou de uma atividade, a licença
prévia (LP); na construção da obra, a licença de
instalação (LI) e, na operação ou funcionamento, a
licença de operação (LO).
Licença prévia – LP
A LP funciona como chancela do órgão
ambiental ao início do planejamento do
empreendimento. Os artigos 4º a 6º da Resolução
Conama nº 06, de 16 de setembro de 1987,
determinam que a licença prévia deve ser
requerida ainda na fase de avaliação da
viabilidade do empreendimento.
“Art. 5o No caso de usinas termoelétricas,
a LP deverá ser requerida no início do estudo de
viabilidade; a LI antes do início da efetiva
implantação do empreendimento e a LO depois
dos testes realizados e antes da efetiva colocação
da usina em geração comercial de energia.”
É a LP que aprova a localização e a
concepção e atesta a viabilidade ambiental do
empreendimento ou atividade.
Qualquer planejamento realizado antes da
licença prévia é suscetível de alteração,
relacionado com a elaboração do projeto
básico.como se verá no Capítulo V da Cartilha de
Licenciamento Ambiental documento emitido pelo
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, trabalho este
que foi elaborado com a colaboração do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis.
A licença prévia possui extrema
importância no atendimento ao princípio da
precaução (inciso IV do artigo 225 da Constituição
Federal), pois é nessa fase que:
•

são levantados os impactos ambientais e
sociais prováveis do empreendimento;
são avaliados tais impactos, no que tange
à magnitude e abrangência;

•

são formuladas medidas que, uma vez
implementadas, serão capazes de
eliminar ou atenuar os impactos;

O prazo de validade da Licença Prévia
deverá ser, no mínimo, igual ao estabelecido pelo
cronograma de elaboração dos planos, programas
e projetos relativos ao empreendimento ou
atividade, ou seja, ao tempo necessário para a
realização do planejamento, não podendo ser
superior a cinco anos, conforme preceitua o artigo
18, inciso I, da Resolução Conama nº 237, de
1997.
Licença de Instalação – LI
Segundo o artigo 8º, inciso II, da
Resolução Conama nº 237, de 1997, a LI autoriza
a instalação do empreendimento ou atividade, com
a concomitante aprovação dos detalhamentos e
cronogramas de implementação dos planos e
programas de controle ambiental, vale dizer, dá
validade à estratégia proposta para o trato das
questões ambientais durante a fase de construção.
Ao conceder a licença de instalação, o
órgão gestor de meio ambiente terá:
•

autorizado o empreendedor a iniciar as
obras;

•

concordado com as especificações
constantes dos planos, programas e
projetos ambientais, seus detalhamentos
e
respectivos
cronogramas
de
implementação;

•

estabelecido
medidas
de
controle
ambiental, com vistas a garantir que a fase
de implantação do empreendimento
obedecerá aos padrões de qualidade
ambiental estabelecidos em lei ou
regulamentos;
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•

fixado as condicionantes
(medidas mitigadoras);

licença

Compatibilidade da licença ambiental com
os requisitos da atividade econômica

•

determinado que, se as condicionantes
não
forem
cumpridas
na
forma
estabelecida, a licença poderá ser
suspensa ou cancelada (inciso I do artigo
19 da Resolução Conama nº
237, de 1997).

O licenciamento ambiental é processo
complexo que envolve a obtenção das três
licenças ambientais, além de demandar tempo e
recursos, notadamente em função dos princípios
da precaução (art. 4º, incisos I e VI, e art. 9º, inciso
III, da Lei nº 6.938, de 1981) e das condições de
poluidor e usuário pagador (art. 4º, inciso VII, da
mesma Lei).

da

O prazo de validade da Licença de
Instalação será, no mínimo, igual ao estabelecido
pelo
cronograma
de
instalação
do
empreendimento ou atividade, não podendo ser
superior a seis anos, de acordo com o artigo 18,
inciso II, da Resolução Conama nº 237, de 1997.
Licença de operação – LO
A LO autoriza o interessado a iniciar a
operação do empreendimento. Tem por finalidade
aprovar a forma proposta de convívio do
empreendimento com o meio ambiente, durante
um tempo finito, equivalente aos seus primeiros
anos de operação.
O prazo de validade da Licença de
Operação (LO) deverá considerar os planos de
controle ambiental e será de, no mínimo, quatro
anos e, no máximo, dez anos, conforme artigo 18,
inciso II, da Resolução Conama nº 237, de 1997.
O ideal é que o prazo termine quando
terminarem os programas de controle ambiental, o
que possibilitará uma melhor avaliação de seus
resultados, bem como a consideração desses
resultados no mérito da renovação da licença.
De acordo com o artigo 8º, inciso III, da
Resolução Conama nº 237, de 1997, a licença de
operação possui três características básicas:
1. é concedida após a verificação, pelo órgão
ambiental, do efetivo cumprimento das
condicionantes estabelecidas nas licenças
anteriores (prévia e de instalação);
2. contém as medidas de controle ambiental
(padrões ambientais) que servirão de limite
para o funcionamento do empreendimento ou
atividade; e
3. especifica as condicionantes determinadas
para a operação do empreendimento, cujo
cumprimento é obrigatório sob pena de
suspensão ou cancelamento da operação.

Entretanto, os custos e o prazo para a
obtenção do devido licenciamento não se
contrapõem aos requisitos de agilidade e
racionalização de custos de produção, inerentes à
atividade econômica. Ao contrário, atender à
legislação do licenciamento implica racionalidade.
Isso porque, ao agir conforme a lei, o
empreendedor tem a segurança de que pode
gerenciar o planejamento da sua empresa no
atendimento às demandas de sua clientela, sem
os possíveis problemas de embargos e
paralisações, a par de garantir que os impactos
ambientais prováveis do empreendimento serão
mitigados e compensados.
Além disso, o empreendedor evita incorrer
em crime ambiental ou comprometer o
desempenho da empresa em termos de
capacidade produtiva, em razão de retardar o
início da operação de novos empreendimentos,
com prejuízo da imagem da organização junto à
clientela nacional e internacional, que valoriza a
“produção limpa” e “ambientalmente correta”.
Visando a compatibilizar o processo de
licenciamento com a agilidade e a dinâmica da
atividade empresarial, foram estabelecidos vários
regulamentos específicos com vistas a adequar o
licenciamento ambiental a atividades específicas.
Assim, o licenciamento em geral é regido
pela Resolução Conama n°237, de 1997, e os
licenciamentos
das
atividades,
como
assentamento para fins de reforma agrária,
geração de energia e prospecção de petróleo e
gás natural, por exemplo, são concedidos com
base em resoluções específicas.
Em resumo a LP funciona como chancela
do órgão ambiental ao início do planejamento do
empreendimento. Os artigos 4º a 6º da Resolução
Conama nº 06, de 16 de setembro de 1987,
determinam que a licença prévia deve ser
requerida ainda na fase de avaliação da
viabilidade do empreendimento.
É a LP que aprova a localização e a
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concepção e atesta a viabilidade ambiental do
empreendimento ou atividade.
A licença prévia possui extrema
importância no atendimento ao princípio da
precaução (inciso IV do artigo 225 da Constituição
Federal), pois é nessa fase que:
•

são levantados os impactos ambientais e
sociais prováveis do empreendimento;
são avaliados tais impactos, no que tange
à magnitude e abrangência;

•

são formuladas medidas que, uma vez
implementadas, serão capazes de
eliminar ou atenuar os impactos;

•

são ouvidos os órgãos ambientais das
esferas competentes;

•

são ouvidos órgãos e entidades setoriais,
em cuja área de atuação se situa o
empreendimento;

•

são discutidos com a comunidade (caso
haja audiência pública) os impactos
ambientais e respectivas medidas
mitigadoras e

•

é tomada a decisão a respeito da
viabilidade ambiental do empreendimento,
levando em conta a sua localização e seus
prováveis impactos, em confronto com as
medidas mitigadoras dos impactos
ambientais e sociais.

Neste pedido de licenciamento foi
informado que o PNF pretende criar um polo de
geração de energia elétrica para ser conectado no
Sistema Interligado Nacional (SIN), as UTEs que
serão desenvolvidas atuarão no ramo de
contratação de Energia Elétrica na Modalidade de
Produtor Independente de Energia – PIE.
O projeto objeto deste licencimanto foi
cuidadosamente estudado, de modo a obedecer
às diretrizes e a legislações vigentes, bem como
ser concebido de forma ambientalmente
sustentável, objetivando a conservação dos
recursos naturais existentes na área e este
licenciamento está sendo solicitado em uma
empreendimento já licenciado pelo INEA, LP No
IN043610 emitida em 25 de Janeiro de 2018, com
validade prevista para 24 de janeiro de 2023.
Este Parque Termoelétrico objetiva
participar do Leilão de Energia Nova do ano de
2020 e 2021 e demais leilões que o Governo
Federal venha a marcar.
As regras e exigências para a participação

nos leilões de energia são definidas pelo Governo
Federal e as mesmas sempre sofrem alterações,
além disso, o fornecimento dos insumos (turbinas,
e o gás) estão em constante processo de
transformação, obrigando assim que os projetos
de engenharia se adaptem a nova realidade
tecnológica e mercadológica do momento do leilão
e este licenciamento ambiental tenta prever a
maior quantidade de tecnologias disponíveis na
produção de energia, bem como no recebimento
do gás natural. Esta premissa visa tornar o
empreendimento mais seguro do ponto de vista
ambiental e com condições de oferecer para o
mercado as opções mais eficientes e de baixo do
custo não somente na geração de energia, bem
como na instalação do empreendimento.
Em razão destas características, é
importante destacar que neste momento não
temos como definir qual será o fornecedor de gás,
que poderá ser um fornecedor de GNL, um
fornecedor de gás da bacia produtora, que em um
primeiro momento irá nos fornecer o gás através
de uma embarcação de GNC e no futuro o gás
será fornecido através de um duto submarino, e
neste caso será necessário a implantação de uma
UPGN ou ainda o fornecimento do gás através do
GASCAV.
Baseado nestes fatos, é importante
esclarecer que as UTEs PNF I e PNF II poderão
participar dos leilões em várias fases, de forma
separada ou simultânea, e com potências iguais
ou diferentes, porém menores que as potências
solicitadas neste licenciamento. Em outras
palavras, dependendo das regras dos leilões, da
quantidade de energia a ser leiloada, e dos demais
itens citados no parágrafo acima, a implantação do
parque de geração poderá ser em vários leilões e
em várias fases com Unidades de Geração de
energia iguais ou menores que as que estamos
licenciando e com tecnologias diferentes de
geração de energia, e suprimento de gás.
Além disso, as obras de construção do
empreendimento também serão em fases e
dependerão do sucesso obtido nos leilões de
energia. Desta forma, no empreendimento
teremos as seguintes áreas de atuação: serão
construídas uma ou mais UTEs, os gasodutos
marítimos ou terrestre, o sistema de ancoragem
sem cais, a tubulação para abastecimento de
água. As demais atividades licenciadas, também
serão construídas conforme o sucesso nos leilões.
Por estes motivos neste pedido de
licenciamento foram apresentadas as diversas
formas de geração de energia, atracação de
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embarcações, fornecimento de gás, e em cada
uma delas, foi feito o descritivo conceitual,
apresentado estudos pertinentes as emissões
diversas,
as
medidas
mitigadoras
e
compensatórias.

simultaneamente em vários lotes, com várias
frentes de trabalho concomitantes, podendo uma
série de serviços ocorrerem no mesmo espaço de
tempo, em atendimento ao cronograma de obra s
definido após o projeto executivo.

Considerando o que foi exposto acima, ou
seja, que a LP aprova a localização e a concepção
e
atesta
a
viabilidade
ambiental
do
empreendimento ou atividade, que todos os
projetos apresentados são conceituais, que no EIA
/ RIMA apresentado foram realizados estudos,
apresentamos detalhamentos pertinentes e as
análises de risco e compensatórias para cada
atividade solicitada no licenciamento, que os
projetos finais de engenharia somente serão
detalhados na fase da LI – Licença de Instalação,
que o licenciamento pode ter diferentes soluções
de engenharia e mais de uma atividade licenciada
no Porto Norte Fluminense, que segundo o artigo
8º, inciso II, da Resolução Conama nº 237, de
1997, a LI autoriza a instalação do
empreendimento
ou
atividade,
com
a
concomitante aprovação dos detalhamentos e
cronogramas de implementação dos planos e
programas de controle ambiental, vale dizer, dá
validade à estratégia proposta para o trato das
questões ambientais durante a fase de construção.

Assim sendo, as etapas que compõe o
cronograma são:
• Planejamento

Considerando a legislação vigente, é
possível e legal que o INEA, na fase que este
licenciamento se encontra, com os documentos
apresentados que seja aprovado todas a
propostas apresentadas em neste EIA / RIMA.
3.5.7. Cronograma de obras e investimentos
A duração prevista para as obras de
instalação da primeira fase do empreendimento é
de 48 (quarente e oito) meses, considerando os
meses para planejamento, elaboração de projetos,
contratação
de
pessoal,
mobilização,
desmobilização do canteiro de obras, ou seja, um
total de cerca de 4 anos, conforme cronograma em
anexo.
O estabelecimento do cronograma,
evidentemente, dependerá das aprovações do
projeto a ser apresentado e este projeto deverá
atender as exigências impostas pelos órgãos
licenciadores.
Levando em conta o fato de que o
empreendimento se configura em uma obra
horizontal, espalhada em grande área e em
diversas frentes de obras, em razão das diversas
atividades a serem implementadas, a sequência
construtiva
padrão
deverá
acontecer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projetos Executivos e aprovações
Mobilização de recursos humanos e materiais;
Instalação de canteiros de obras;
Limpeza previa da área de desenvolvimento
do projeto;
Infraestrutura das construções;
Execução das obras civis e de infraestrutura;
Execução das obras de hidráulica;
Execução das obras de elétrica;
Execução da montagem dos equipamentos;
Implantação de sinalização;
Implantação do paisagismo;
Licença de Operação - LO
Contratação de mão de obra operação
Treinamento da mão de obra
Start-up
Desmobilização do canteiro de obra
Início de operação

• Planejamento: O planejamento de obra é
uma etapa essencial para garantir o sucesso
de um empreendimento. Um planejamento
cuidadoso auxilia a manter os imprevistos e o
caos das obras sob controle, prevendo as
entregas e mantendo as atividades dentro do
prazo. Nesta fase, serão abordadas e
planejadas todas as atividades a serem
desenvolvidas.
• Projeto Executivo e Aprovações: O Projeto
Executivo, conforme estabelece a lei nº 8.666
de 21 de junho de 1993, é o conjunto dos
elementos necessários e suficientes à
execução completa da obra, de acordo com
as normas pertinentes da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas). E as
aprovações é a obtenção de todas as
aprovações pertinentes para início das obras.
• Mobilização: Com a autorização para início
de obras iniciar-se-á a mobilização dos
recursos humanos, a movimentação dos
materiais e dos equipamentos e máquinas
necessários. A mão de obra deverá ser
preferencialmente recrutada no Município a
ser beneficiado pelo empreendimento.
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• Canteiros de Obra: Os canteiros de obra, as
edificações administrativas e industriais
deverão ser instaladas em áreas de apoio préselecionadas, de acordo com os projetos
específicos
aprovados
pelos
órgãos
competentes, sempre levando em conta a
racionalidade do uso dos recursos e a
segurança ambiental.
• Limpeza do terreno: Após demarcação e
limpeza inicial, de cunho manual, serão
executados dos serviços de limpeza do
terreno.
• Infraestrutura das construções: É o
conjunto de elementos estruturais que
enquadram e suportam toda a obra a ser
desenvolvida.
• Execução das obras civis, infraestrutura,
hidráulica, elétrica e montagem: referem-se
à execução de todas as obras necessárias
para a implantação de todos os projetos
executivos aprovados.
• Sinalização: A sinalização horizontal e
vertical permanente do empreendimento será
contemplada em projeto executivo específico,
em atenção às normas vigentes, e deverá ser
implantada na fase final das obras de
pavimentação.

• Paisagismo: Uma das preocupações centrais
do Porto Norte Fluminense será a implantação
de um paisagismo adequado à região. O
paisagismo será objeto de projeto específico,
em obediência às condicionantes de ordem
ecológica. As espécies vegetais nativas serão
preferidas às exóticas, de modo a manter a
similaridade da fisionomia típica da região
com
a
macropaisagem
criada
pelo
empreendimento. O projeto paisagístico
contemplará
também
elementos
remanescentes de áreas atingidas pelo
empreendimento. O projeto de paisagismo
será implantado na medida em que as áreas
destinadas a receber algum tipo de tratamento
visual permanente forem sendo completadas.
• Edificações:
As
edificações
serão
construídas em alvenaria e em concreto prémoldado. os pisos dos pátios serão definidos
pelos projetos executivos, em função de suas
necessidades e usos e seguirão as normas e
exigências legais pertinentes.
O cronograma apresentado a seguir se
configura como um cronograma estimativo geral
que tem como finalidade apresentar de forma
gráfica as diversas etapas da obra e assim
proporcionar a visualização dos prazos macros
de implantação do empreendimento.
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Os investimentos serão realizados em
fases e estas fases irão ser implantadas sempre
em consonância com os resultados dos leilões de
energia proporcionados pelo Governo Federal.
Assim sendo, segue abaixo o valor
estimado para a primeira fase da implantação do
empreendimento.

informando a ocorrência aos técnicos de meio
ambiente, que serão responsáveis pelo resgate ou
afugentamento, preservando assim todos os
“indivíduos” encontrados, seguindo portanto as
especificações técnicas, promovidas pela equipe e
pela fiscalização da obra.
O treinamento destas equipes, incluem
orientações especificas para que sejam utilizados
os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),
apropriados e em boas condições de uso, sendo
que não deverão ser deixados no local de trabalho,
restos de alimentos e equipamentos de campo.
O local de implantação do projeto, será
devidamente demarcado, certificando-se de que
não haverá nenhuma remoção além dos limites.

3.5.8. Limpeza do Terreno, remoção da
vegetação e Terraplanagem
Inicialmente cumpre ressaltar que o Porto
Norte Fluminense já possui a Licença Prévia LP
no IN 0043610 concedida em 25/01/2018 para
implantação de um condomínio industrial e um
terminal portuário e que nesta LP está prevista a
limpeza e preparação do terreno, bem como a
remoção da vegetação, a terraplanagem e a
movimentação de terra.
Assim sendo, seguem abaixo o descritivo
destas atividades, lembrando que as mesmas,
incluindo a supressão de vegetação se encontram
contempladas nesta LP.
a) Limpeza do Terreno e remoção da
vegetação
As ações de limpeza do terreno, com a
devida remoção da vegetação, se darão
previamente ao início das demais atividades e, tem
por finalidade, a um só tempo, evitar a presença
de volumes de material orgânico em putrefação
disseminado no terreno, bem como obter um
nivelamento razoável para que as atividades
iniciais sejam facilitadas. Sendo assim esse
material orgânico será concentrado em área onde
poderá servir de adubo nos locais onde será
implantado o paisagismo e o plantio, portanto será
utilizado no próprio terreno.
Essa supressão de vegetação será
iniciada após a obtenção da autorização dada pelo
INEA.
Esses serviços serão executados por
pessoas treinadas, de tal forma que sejam
identificada a presença de ninhos e animais nas
áreas a serem suprimidas a vegetação,

b) Terraplanagem e Movimento de Terra
Para execução dos trabalhos de
terraplenagem deverão ser atendidas as
exigências mínimas indicadas nas normas da
ABNT, quais sejam:
• NBR 6.484 - Execução de sondagens de
simples reconhecimento
• NBR 9.895 Solo – Determinação de Índice de
Suporte Califórnia
• NBR 6.459 Solo – Determinação do Limite de
Liquidez
• NBR 7.180 Solo – Determinação de Limite de
Plasticidade
• NBR 7.181 - Análise Granulométrica
• NBR 7.182 Solo – Ensaio de Compactação
• NBR 9.604 - Aberturas de poço e trincheira de
inspeção em solo com retirada de amostras
deformadas e indeformadas.
O
projeto
de
terraplenagem
foi
desenvolvido objetivando o mínimo de corte e
aterro da área buscando a compensação de
material. Conforme pode se analisando nos perfis
de corte e aterro, verifica-se que não haverá muita
movimentação de terra interna.
Além disso, não será necessária, para a
implantação da obra, essa movimentação de uma
forma generalizada, ou seja, será efetuada a
movimentação de terra apenas na região das
avenidas principais e na região de implantação das
construções que efetivamente serão executadas
em cada fase prevista do empreendimento, sendo
portanto executado apenas um nivelamento
superficial para atingir a cota de projeto e nos
locais onde não haverá a implantação imediata de
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alguma construção, poderá ser terraplenado no
momento apropriado.
Como se pode observar ainda, o terreno é
muito plano sem a presença de montes ou
depressões que venham gerar uma grande
movimentação de terra para a implantação da
obra.
Esse nivelamento deverá obedecer ao
projeto de arquitetura, com os caimentos para as
águas pluviais, previstos no projeto de drenagem
superficial.
Conforme
consta
do
projeto
de
terraplenagem aprovado pela LP nºIN0043610,
calculou-se um volume de aterro na ordem de
1.428,29 m³ e o corte será de aproximadamente
3.147,28 m³. O restante do material proveniente do
aterro – 1.718,99 m³ - será convenientemente
espalhado no próprio terreno de tal forma a
contribuir com o nivelamento da região.
Não será utilizado no terreno o material
proveniente da dragagem do mar.
O projeto conceitual de terraplenagem
encontra-se arquivado junto do processo de
licenciamento o Porto Norte Fluminense, licença
LP No IN 043610 concedida em 25/01/2018 e se
para maior conhecimento do atual projeto em
licenciamento, encontra -se compilado à seguir.
c) Acompanhamento
das
geotécnicas do substrato

condições

Com o término da terraplanagem, será
iniciada a etapa de estudo para instalação das
fundações, dos equipamentos e sistemas da UTE,
além dos estudos de solo para assentamento dos
dutos
terrestres
e
submarinos.
Para
dimensionamento da fundação e estrutura de solo
para os dutos, serão utilizados resultados das
sondagens geotécnicas realizadas na área e os
dados de cargas dos equipamentos que serão
fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos
utilizando principalmente os piezômetros.
As fundações serão construídas em
concreto armado e projetadas em conformidade as
normas ABNT. O processo de colocação das
fundações se inicia com a definição do gabarito
onde se definem as bases das máquinas, se for
estaca raiz ou hélice continua uma máquina
perfuratriz, perfuração do solo e se concreta à
estaca com a armadura, se for estaca préfabricada serão cravadas ao solo por bate estacas,
caso sejam estacas Strauss serão realizadas
perfurações por percussão e à estaca concretada
com a armadura na sequência.

A profundidade e o diâmetro dos furos são
definidos em projeto de fundação, levando em
consideração cargas, momentos, e o tipo de solo.
As primeiras áreas a receberem as fundações
serão as bases das turbinas a gás, torres de
transmissão de energia e torres de resfriamento.
Isso será feito de modo a adiantar o processo de
construção das bases de concreto de tais
equipamentos, pois deverão estar concluídas
antes do recebimento dos mesmos na obra.
Uma vez concluído o estaqueamento do
terreno, serão iniciadas as escavações para a
construção das bases de concreto para os
equipamentos e sistemas, torre de resfriamento.
O cálculo preciso do volume de terra
removido do terreno para a construção das bases
de concreto será definido com mais precisão
durante o detalhamento do projeto civil e
apresentado na fase de solicitação de LI. porem
essa terra será usada para montar os greides das
ruas e terraplenagem da subestação de energia e
pisos das construções. A construção das bases de
concreto dos equipamentos e sistema da UTE
fundações das construções e fortificações de
escritórios, oficinas, banheiros, salas de CCM e
salas de subestação blindadas unitárias, serão
realizadas após as término das bases dos
turbogeradores a gás.
As bases dos equipamentos serão
construídas utilizando-se concreto estrutural de
resistência superior fck = 45 Mpa, vergalhões de
aço CA 60 e CA50 de diâmetro nominal a ser
definido no projeto da armadura, nos pisos
inferiores serão utilizadas telas eletrosoldadas.
O tipo de fundações das construções de
prédios que abrigarão as Sala de Controle, Sala de
Controle da Subestação, Oficina, Almoxarifado,
Salas Administrativas, Refeitório, Vestiário e
Guarita, será definida após projeto civil, estrutural,
assim poderá ser Strauss, perfuratriz ou hélice
continua dependendo da carga solicitado nas
bases.
Além dos prédios mencionados acima,
também serão iniciadas as obras civis da estação
de tratamento de água, tratamento de efluentes e
torre de resfriamento. Os tipos de fundações serão
definidos após projeto civil, estrutural, assim
poderá ser Strauss, perfuratriz, estacas cravadas
ou hélice continua dependendo da carga solicitado
nas bases.
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d) Destinação do material Lenhoso e de
Movimentação de Terra
O material lenhoso oriundo da supressão
de vegetação será cubado e corretamente
empilhado, em local sem umidade e coberto. Este
material poderá ser triturado na obra ou
encaminhado para empresas especializadas e
devidamente licenciadas na remoção, no
transporte e recebimento destes materiais.
O mesmo se aplica ao material oriunda da
movimentação de terra que por ventura se
apresentarem necessários, visto que está prevista
a compensação de material, que será adquirido
em empresas devidamente licenciadas.
3.5.9. Canteiro de Obras
Ciente da realidade social que se
estabelece num Canteiro de Obras de um
empreendimento deste porte, serão adotadas
diversas medidas que permitam um perfeito
entrosamento do homem com o seu trabalho.
O projeto e o planejamento básico para as
instalações do Canteiro visam atender às
demandas específicas das obras, considerandose as Normas Regulamentadoras NR 18 e NR 24
da ABNT.
As instalações do canteiro serão
planejadas para prestar todo o apoio necessário às
obras em toda a sua extensão.
Dada a natureza do empreendimento,
uma obra horizontal e espalhada em grande área,
a sequência construtiva padrão deverá acontecer
simultaneamente em vários lotes, com várias
frentes de trabalho simultâneas, podendo uma
série de serviços ocorrer no mesmo espaço de
tempo, em atendimento a cronograma de obras
definido após o projeto executivo.
Nesses termos, não existirá um único
canteiro de obras, propriamente dito. Na realidade
cada conjunto construtivo deverá possuir
instalações provisórias, com um aspecto geral, de
acordo com o tamanho e características
especificas de cada construção, sempre seguindo
as orientações gerais para implantação de canteiro
de obras.
Toda a estrutura dos canteiros de obras
será temporária e preservará construções
existentes. A infraestrutura dos canteiros será
composta
basicamente
por
contêineres
destinados a escritórios, almoxarifados, refeitório,
banheiros, pipe shop's, enfermaria, áreas de

convivência, etc., além de áreas de estocagem de
tubos, estacionamentos e das vias necessárias de
circulação e serviço.
Os canteiros serão dimensionados
levando-se em consideração um estoque mínimo
de materiais, de acordo com o método “Just-inTime”.
Orientações Gerais para a Implantação do
Canteiro de Obras
A implantação dos canteiros de obras das
frentes avançadas de trabalho seguirá um lay-out
conforme o tamanho de cada centro de construção
e terão as seguintes orientações para sua
implantação:
• Saneamento e disposição final de efluentes
líquidos
Durante a fase de obras as questões
relativas ao saneamento e disposição final de
efluentes líquidos, deverão ser solucionadas
através de fossas/sumidouros, com tratamento
conforme a legislação, e banheiros químicos na
fase inicial da obra, antes que as demais
instalações estejam prontas.
•

Materiais a serem empregados

Em relação aos materiais que serão
utilizados nesta fase, destaca-se que os mesmos
serão novos e estarão de acordo com a última
edição das normas e especificações de materiais
para construção.
• Aparência das construções provisórias
As instalações (provisórias) do escritório
do canteiro de obras terão boa aparência, com
paredes pintadas e dependências com aeração
adequada, e serão construídas dentro dos padrões
sanitários normatizados, sendo a área cercada,
iluminada e sinalizada.
• Implantação das construções provisórias
Estas construções terão como suporte
técnico os resultados das sondagens geotécnicas
a serem realizadas na área, sendo prevista a
construção de bases de concreto armado, sobre
as quais ficarão estas instalações auxiliares da
obra. As fundações serão construídas em concreto
armado e projetadas e construídas de acordo com
as normas ABNT.
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A sequência de implantação padrão
deverá ocorrer da seguinte forma, assim que
recebermos os documentos de aprovação do
projeto em questão:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilização de recursos humanos e materiais;
Instalação de canteiros de obras;
Serviços topográficos;
Desmatamento e limpeza;
Execução de terraplenagem e drenagem
provisória;
Execução da pavimentação provisória;
Implantação de sinalização;
Implantação do paisagismo e
Implantação da infraestrutura, mesoestrutura
e superestrutura de cada construção.

Destinadas a receber os canteiros de obra
do tipo administrativo ou industrial, as áreas de
apoio sugeridas no projeto serão implantadas
através de projeto específico aprovado onde será
observado na sua elaboração:
• Supressão de vegetação e limpeza restrito às
necessidades mínimas de implantação do
canteiro;
• Remoção e estocagem do solo vegetal para uso
na recomposição da área após o final das obras;
• Aplicação de pedriscos na forração provisória de
pátios destinados a estacionamentos;
• Execução de pisos cimentados ou em concreto,
limitados às áreas aprovadas no projeto
específico;
• Execução de drenagem superficial interligada à
drenagem natural da área;
• Implantação de fossas sépticas e filtros aeróbios
na ausência de rede de esgoto, ou banheiros
químicos em sua fase inicial de implantação;
• Implantação de unidades geradoras de energia
na ausência de rede elétrica;
• Implantação de poços de água na ausência de
rede de distribuição;
• Implantação das edificações ou instalações
industriais atendendo normas de segurança e
condições específicas do uso e destino das
unidades;
• Isolamento da área através da aplicação de
cercas;
•
Instalação de guaritas de segurança;
•
Instalação de sistema de combate a incêndios;
•
Instalação de sistema de sinalização.
Política de Segurança
• Segurança do Trabalho

A segurança de Trabalho é parte
integrante do processo de produção e um dos
objetivos permanentes de uma empresa. Visa
preservar o seu patrimônio humano e material, de
clientes e de terceiros e à continuidade das
atividades
em
padrões
adequados
de
produtividade com qualidade de serviço.
Para atender os Diplomas Legais em vigor
e considerando ser a Prevenção de Acidentes a
melhor solução, a promoção da saúde e proteção
da integridade física dos trabalhadores no local de
trabalho deverão ser realizadas, abordando 4
(quatro) aspectos:
• Qualificação Profissional.
• Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT.
• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA.
• Ordens de Serviço sobre Segurança e Medicina
do Trabalho.
A meta do “ACIDENTE ZERO”, apesar de
utópica, deverá ser sempre perseguida, sendo
assim as seguintes normas especificas para
segurança no trabalho deverão ser seguidas:
• A atual NR-18, publicada pela Portaria no 4, de
04/07/95, trouxe várias modificações na
legislação que estava em vigor, particularmente
no que se refere ao planejamento das Medidas
Preventivas a serem estabelecidas para a
realização dos trabalhos na Indústria da
Construção.
• Juntamente com esta NR, A NR-7 e a NR-9
também determinam Programas referentes à
Saúde Ocupacional e à Prevenção de Riscos
Ambientais que, com ela, se relacionam
integralmente.
Por tais razões, os diversos Programas
devem ser tratados em conjunto e devem ser
elaborados antes da implantação de um Canteiro
de Obras.
Como todo Planejamento, durante a
execução dos serviços projetados, deve receber
modificações, sempre que houver alterações nas
Condições e Meio Ambiente do Trabalho.
Comunicação Prévia
Conforme exigido na NR-18 em seu item
18.2.1, é obrigatória a comunicação à Delegacia
Regional do Trabalho, antes do início da
implantação do Canteiro de Obras, das seguintes
informações:
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• Endereço completo da obra.
• Endereço completo e qualificação (CEI, CGC ou
CPF)
do
contratante,
empregador
ou
condomínio.
• Tipo da Obra.
• Datas previstas para o início e a conclusão da
obra.
Número máximo previsto de trabalhadores
na obra, que inclui os subempreiteiros com
previsão de utilização nos serviços.
• Programa de Condições de Meio Ambiente
do Trabalho na Industria da Construção –
PCMAT
De acordo com a NR-18, em seu item
18.3, são obrigatórios a elaboração e o
cumprimento do PCMAT, nos estabelecimentos
com 20 (vinte) trabalhadores ou mais,
contemplando os aspectos constantes na Norma e
outros dispositivos complementares de segurança.
Além disso, ele deve contemplar as
exigências contidas na NR-9 – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.
O PCMAT deve ser mantido no
estabelecimento, à disposição do Órgão Regional
do Ministério do Trabalho – MTb.
Este Programa deve ser elaborado e
executado por profissional legalmente habilitado
na Área de Segurança do Trabalho e sua
implementação é de responsabilidade do
empregador ou condomínio.
• Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA
De acordo com a NR-9, em seu item 9.1.1,
fica estabelecida a obrigatoriedade da elaboração
e implementação, por parte de todos os
empregados e instituições que admitam
trabalhadores como empregados, do PPRA,
visando à preservação da saúde e da integridade
dos trabalhadores, através da antecipação,
reconhecimento, avaliação e consequente
controle da ocorrência de riscos ambientais
existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em consideração a proteção do
meio ambiente e dos recursos naturais.
O PPRA é parte integrante do conjunto
mais amplo das iniciativas neste campo, devendo
estar articulado com o disposto nos demais NR,
em especial com o Programa de Controle Médico

de Saúde Ocupacional – PCMSO, previsto na NR7.
A
elaboração,
implementação,
acompanhamento e avaliação do PPRA poderão
ser feitas pelo SESMT, ou por pessoa ou equipe
de pessoas que, a critério do empregador, sejam
capazes de desenvolver o disposto nesta norma.
Caberá ao empregador, estabelecer,
implementar e assegurar o cumprimento do PPRA,
como atividade permanente da empresa ou
instituição e caberá aos trabalhadores:
• Colaborar e participar
execução do PPRA.

na

implantação

• Seguir
as
orientações
recebidas
treinamentos oferecidos pelo PPRA.

e
nos

• Informar ao seu superior hierárquico direto as
ocorrências que, a seu julgamento, possam
implicar em riscos à saúde dos trabalhadores.
•

Programa de Controle Médico
Ocupacional – PCMSO

De acordo com a NR-7 em seu item 7.1.1,
ficam estabelecidas a obrigatoriedade e a
implementação, por parte de todos os empregados
e instituições que admitam trabalhadores como
empregados, do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de
promoção e preservação da saúde do conjunto
dos seus trabalhadores.
Caberá à empresa contratante de mão-deobra prestadora de serviços informar a empresa
contratada dos riscos existentes e auxiliar na
elaboração e implementação do seu PCMSO, nos
locais de trabalho onde os serviços estão sendo
prestados.
O PCMSO é parte integrante do conjunto
mais amplo de iniciativas da empresa, no campo
da saúde dos trabalhadores, devendo estar
articulado com o disposto nas demais NR.
Compete ao empregador:
• Garantir a elaboração e efetiva implementação
do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia.
• Custear, sem ônus para o empregado, todos os
procedimentos relacionados ao PCMSO.
• Indicar, dentre os médicos do SESMT da
empresa, um coordenador responsável pela
execução do PCMSO.
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• No caso de a empresa estar desobrigada de
manter Médico do Trabalho, de acordo com a
NR-4, deverá o empregador indicar Médico do
Trabalho, empregado ou não da empresa, para
coordenar o PCMSO.
• Inexistindo Médico do Trabalho na localidade, o
empregador poderá contratar Médico de outra
especialidade para coordenar o PCMSO.
• Todo estabelecimento deverá estar equipado
com material necessário à prestação de
Primeiros
Socorros,
considerando-se
as
características da atividade desenvolvida, e
deverá mantê-lo guardado no local adequado e
aos cuidados de pessoa treinada para este fim.
Pré-dimensionamento do Canteiro de obras

Figura 3.26 - Localização do canteiro de obras

Para a instalação de um Canteiro de
Obras, de um empreendimento deste porte, foram
adotadas diversas medidas que permitissem um
perfeito entrosamento do homem com o seu
trabalho.
No planejamento do empreendimento foi
considerada a hipótese da construção de uma ou
duas UTE e outras atividades que venham a ser
construídas concomitantemente. Nesse sentido,
os canteiros terão uma concepção modular onde,
diante da necessidade de sua ampliação, suas
unidades poderão ser ampliadas ou reduzidas
dentro de uma escala proporcional.
Originalmente previsto para as duas UTEs
e todas as outras atividades em licenciamento, o
principal canteiro de obras ocupará uma área de
4.580 m².
Na hipótese de implantação de apenas
uma UTE e algumas outras atividades, o canteiro
poderá ter um decréscimo de 50% de sua área
original passando a ocupar 2.290 m².
Em virtude do empreendimento localizarse em área rural, a empresa decidiu utilizar como
local para as instalações dos Canteiros de Obras
uma área contígua junto ao local da obra
propriamente dita e sempre tentando ficar mais
próximo possível à rodovia RJ 196, sem que esta
localização atrapalhe a construção das demais
atividades, conforme demonstra a imagem da
planta de localização do Canteiro de Obras
apresentada a seguir.

Figura 3.27 - Detalhe do canteiro de obras básico

O planejamento básico desenvolvido para
as instalações dos Canteiros visa atender às
demandas específicas das obras, considerandose as Normas Regulamentadoras NR 18 E NR 24
da ABNT.
Os canteiros foram dimensionados
levando-se em consideração um estoque mínimo
de materiais, de acordo com o método “Just-inTime” e está dimensionado para atender à
construção das UTEs e demais atividades.
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As instalações dos canteiros foram
planejadas para prestar todo o apoio necessário às
obras em toda a sua extensão. Porém conforme
for necessário, podem ser construído outros
pequenos canteiros para apoio próximo as demais
atividades.
Isso por conta da necessidade de
aceleração ou desaceleração da implantação do
empreendimento,
motivo
pelo
qual
a
descentralização do canteiro contribui para o
dimensionamento das diversas fases dessa
implantação, podendo, portanto, ser revisto para
mais ou para menos conforme a conveniência,
permanecendo sempre inalteradas as premissas
de projeto e de mobilização dos recursos materiais
e humanos.
Mão de obra na fase de construção
O efetivo da força de trabalho deverá
variar ao longo da execução das obras terrestres e
de todas as frentes de trabalho, até um pico de
aproximadamente 2.500 empregados, entre
motoristas,
operadores
de
máquinas,
apontadores, pessoal de manutenção mecânica
preventiva
e
corretiva,
pessoal
para
acompanhamento
topográfico,
carpinteiros,
armadores, pedreiros, ajudantes, pessoal para
cravação de estacas, pessoal administrativo,
pessoal de montagem de pré-moldados, pessoal
de vigilância patrimonial, entre outros.
A direção do empreendimento gerenciará
o
corpo
técnico,
engenheiros,
mestres,
encarregados entre outros profissionais que fazem
parte da estrutura das empresas contratadas para
a construção do empreendimento e, portanto,
deverão ser deslocados de seus lares e cidades
de origem podendo ser instalados na obra ou em
locais nas proximidades do empreendimento.
A movimentação desse contingente será
efetuada, em sua maioria, por veículos de
pequeno porte ou vans, sendo estimada a
utilização de 30 veículos de pequeno porte e 15
vans para o transporte diário do pessoal técnicoadministrativo.
Os demais funcionários serão contratados
utilizando-se preferencialmente a mão de obra
local e serão instalados em alojamentos no local
da obra. Nos casos em que a residência dos
trabalhadores não for muito distante da obra,
dever-se-á utilizar transporte por ônibus fretados.

poderá sofrer acréscimo ou decréscimo em função
das distancias de deslocamento médio e da
quantidade de funcionários que venham a se
utilizar desse sistema de transporte para acesso
ao local de trabalho.
Na fase das fundações e construções civil
a prioridade do empreendimento será contratar
mão de obra local, ou seja, os funcionários serão
moradores do município de São Francisco de
Itabapoana, Campos dos Goytacazes e
municípios adjacentes.
Na fase da montagem a contratação de
mão de obra será qualificada e especializada,
onde a prioridade passará a ser mão de obra
técnica local que tenham especialidade
comprovada de escolas, cursos e universidades,
caso seja necessário suprir parte da mão de obra,
serão contratadas empresas com mão de obra
especializada.
Os funcionários a serem aproveitados na
operação
do
empreendimento
receberão
qualificação adequada bem como treinamento.
Na fase inicial de implantação do projeto,
o empreendimento contará com 10 funcionários, e
no início das obras e montagem dos canteiros,
contará com 25 funcionários, na sua maioria de
mão de obra local. Durante o andamento da obra
o empreendimento terá uma média de 500
funcionários, podendo chegar a 2.500 pessoas
durante a obra caso seja necessário.
As fases de implantação encontram-se
descritas a seguir, bem como as categorias
profissionais e a quantidade.
• Fase inicial da obra
DESCRITIVO
M.O. de fornecedores
Engenheiros de M.O.
terceirizado
Empresas
de
engenharia e projetos
terceirizados
Empresas de logísticas e
transporte
M.O. Direta

CATEGORIA
Operários
técnicos
oficiais, engenheiros,
gerentes, diretores
Engenheiro
civil,
elétrico e mecânico
Projetista, desenhistas,
engenheiros, técnicos,
gerentes, diretores
Operadores,
motoristas,
escoltas,
técnicos, engenheiros
de logísticas, etc.
Engenheiros,
fiscais,
Gerentes,
pessoal
administrativo

Total

Calcula-se aproximadamente uma frota de
30 ônibus durante a fase de implantação, a qual
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QUANTITATIVO
300
10
150

50

30
540

•

Período de obra com a máxima
capacidade

DESCRITIVO
M.O. de fornecedores
Engenheiros de M.O.
terceirizado
Empresas
de
engenharia e projetos
terceirizados
Empresas de logísticas e
transporte
M.O. Direta
Total

CATEGORIA
Operários
técnicos
oficiais, engenheiros,
gerentes, diretores
Engenheiro
civil,
elétrico e mecânico
Projetista, desenhistas,
engenheiros, técnicos,
gerentes, diretores
Operadores,
motoristas,
escoltas,
técnicos, engenheiros
de logísticas, etc.
Engenheiros,
fiscais,
Gerentes,
pessoal
administrativo

QUANTITATIVO
2.000
100
200

150

50
2.500

Previsão do Tráfego de veículos e Embarcações
na Fase de Construção

de Transporte) de cerca de 60 km para o
suprimento das pedras. A avaliação é de que o
fluxo horário de caminhões no sítio seja de
aproximadamente 17-20 unidades.
Adicione-se a esse número outros
veículos pesados e leves, que darão assistência
às obras, incluindo abastecimento de água,
cimento, aço, entre outros, chegar-se-á a
aproximadamente
30
veículos
por
hora
adentrando a área.
Assim sendo, para as obras marítimas e
terrestre
espera-se
um
movimento
de
aproximadamente 150 caminhões/dia, com
máximo de 27,5 toneladas por dia por caminhão,
em uma proporção de 37,5 veículos por veículos
por hora adentrando a área do Parque
Termoelétrico, com pequena variação sazonal.

• Previsão do tráfego de veículos
Para a execução dos serviços de
construção civil dos empreendimentos do Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense, além do
transporte diário de pessoal (vans, onibus e
carros), estima-se, para as obras da parte terrestre
a utilização de aproximadamente 30 caminhões
por dia.
A movimentação do contingente de mão
de obra será efetuada, em sua maioria, por
veículos de pequeno porte ou Vans, sendo
estimada a utilização de 10 veículos de pequeno
porte e 5 vans para o transporte diário do pessoal
técnico-administrativo.
Os demais funcionários serão contratados
utilizando-se preferencialmente a mão de obra
local, e serão instalados em alojamentos no local
da obra. Nos casos em que a residência dos
trabalhadores não for muito distante da obra,
dever-se-á utilizar transporte por ônibus fretados.
Calcula-se aproximadamente uma frota de
10 ônibus durante a fase de implantação, a qual
poderá sofrer acréscimo ou decréscimo em função
das distancias de deslocamento médio e da
quantidade de funcionários que venham a se
utilizar desse sistema de transporte para acesso
ao local de trabalho.
Os veículos pesados transportarão
materiais diversos, sempre respeitado o trem de
carga das estradas de acesso.
Já para a execução do enrocamento de
proteção da atracação previsto, estima-se que
serão utilizados aproximadamente 150 caminhões
por dia, a considerar uma DMT (Distância Média

• Previsão do tráfego de embarcações
Já para a execução do enrocamento de
proteção da atracação previsto, estima-se que
será utilizada uma balsa (barcaça), a considerar
uma DMT (Distância Média de Transporte) de
cerca de 7 km. A avaliação é de que teremos a
apenas 1 balsa no site.
Atividade preliminares do canteiro de obras
Como a obra possuirá diversas frentes de
trabalho, está programada a implantação de
diversos canteiros, um para cada centro de
construção, para evitar ao máximo os
deslocamentos de pessoas, materiais e
equipamentos, durante a execução das obras.
Sendo assim, os seguintes itens de vital
importância, devem ser considerados:
• Localização e dimensionamento, em função do
volume da obra, de áreas para armazenamento
de materiais a granel (areia, brita, etc.).
• Localização e dimensionamento, em função do
efeito máximo previsto para a Obra, das Áreas
de Vivência, com as seguintes instalações:
a) Instalações Sanitárias
As instalações sanitárias deverão:
•

Ter portas de acesso que impeçam o seu
devassamento e ser construídas de modo a
manter o resguardo conveniente.
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• Estar situadas em locais de fácil e seguro
acesso e no máximo a 150m (cento e cinquenta
metros) de distância do posto de trabalho.
• Ser constituídas de um conjunto composto de
lavatório, vaso sanitário e mictório, para cada
grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração. e um
chuveiro, para cada grupo de 10 (dez)
trabalhadores ou fração.
Ressalta-se que nas áreas mais afastadas
dos canteiros serão utilizados banheiros químicos,
contratados
de
empresas
devidamente
licenciadas.
As instalações sanitárias acima descritas
e que serão instaladas na obra encontram-se
ilustradas nas imagens apresentada a seguir.

Figura 3.29: Exemplo de Alojamento

Será obrigatório o fornecimento de água
potável, filtrada e fresca no alojamento, na
proporção de 1 (um) bebedouro para cada grupo
de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração.
d) Local para as refeições

Todo Canteiro de Obras deverá possuir
vestiário para troca de roupa dos trabalhadores
que não residam no local.

Será obrigatória a existência de local
adequado para as refeições, que deverá ter
capacidade para garantir o atendimento de todos
os trabalhadores no horário das refeições e com
assentos em número suficiente para atender os
usuários e lavatório instalado em suas
proximidades
ou
no
seu
interior.
Independentemente do número de trabalhadores e
da existência ou não da cozinha, deve haver local
exclusivo para o aquecimento das refeições.

Os vestiários deverão ter armários
individuais dotados de fechadura ou dispositivo
com cadeado e bancos, com largura mínima de
0,30cm (trinta centímetros).

Cumpre ressaltar que as refeições serão
contratadas localmente, dando prioridade a
comunidade quilombola existente na vizinhança
do empreendimento.

c) Alojamento

O local previsto para refeições conforme
acima descrito encontra-se ilustrado nas imagens
a seguir apresentada.

Banheiros Químicos

Banheiros Químicos

Instalação
Completa

Sanitária

Figura 3.28: Exemplo de Instalações Sanitárias

b)

Vestiário

O alojamento do Canteiro de Obras deverá
ter área mínima de 3,00m² por módulo (camabeliche, armário, circulação); no máximo duas
camas na vertical (beliche); lençol, fronha e
travesseiro por cama, em condições adequadas de
higiene, e cobertor, quando as condições
climáticas o exigirem; armários duplos, individuais;
portas com fechaduras para garantir a privacidade
de seus usuários, com dimensões mínimas
de 0,70m x 2,10m e não estar situado em subsolo
ou porões das edificações.
Um alojamento do tipo descrito acima
encontra-se ilustrado na imagem apresentada a
seguir.

Figura 3.30:Exemplo de local para refeições

e)

Cozinha

Quando houver preparo de refeições no
Canteiro de Obras, a cozinha deverá ter pia para
lavar os alimentos e utensílios;possuir instalações
sanitárias, que com ela não se comuniquem, de
uso exclusivo dos encarregados de manipular
gêneros alimentícios, refeições e utensílios e
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possuir equipamentos de
preservação dos alimentos.

refrigeração,

para

A imagem apresentada a seguir ilustra
uma área de preparação dos alimentos.

A imagem a seguir apresentada ilustra um
exemplo de um ambulatório.

Figura 3.33:Exemplo de Ambulatório

i) Comunicação
Figura 3.31:Exemplo de Cozinha

f) Lavanderia
Deverá haver um local próprio, coberto,
ventilado e iluminado, para que o trabalhador
alojado possa lavar, secar e passar suas roupas
de uso pessoal. Este local deverá possuir tanques
individuais ou coletivos em número adequado.
g) Área de Lazer

Nas áreas de vivência dotadas de
alojamento,
deverá
ser
solicitada
à
Concessionária local a instalação de um telefone
comunitário ou público.
j) Uniformes - EPI
Será obrigatório o fornecimento gratuito,
pelo empregador, de vestimenta de trabalho e sua
reposição, quando danificada, bem como todos os
EPIs – Equipamentos de Proteção Individual
adequados para cada atividade laboral.

Serão previstos locais para recreação dos
trabalhadores alojados, podendo ser usado o local
de refeições para este fim.

k) Escritório e Depósitos

A imagem a seguir apresentada ilustra
esta área de lazer.

Dependências que abrigarão os seguintes
elementos da Administração da Obra:

Figura 3.32:Exemplo de Área de Lazer

h) Ambulatório
As frentes de trabalho com 50 (cinquenta)
ou mais trabalhadores deverão ter um ambulatório.
Neste ambulatório, deverá haver o
material necessário à prestação de Primeiros
Socorros, conforme as características da atividade
desenvolvida. Este material deverá ser mantido
guardado e aos cuidados de pessoa treinada para
esse fim.

• Engenharia (Gerentes e Engenheiros).
• Estagiários e Técnicos.
• Mestre-de-Obras.
• Encarregado de Escritório e Auxiliares.
• Segurança do Trabalho.
• Ambulatório.
• Sanitários.
• Encarregados.
• Sala de reuniões, destinada a estudar o
planejamento e a coordenador os serviços, além
de controlar sua execução e desenvolvimento.
De preferência, os escritórios do
Engenheiro e Mestre-de-Obras deverão ter visão
para o Canteiro de Obras.
Na sala do Encarregado de Escritório,
deverá ficar uma relação de telefones de
emergência, e no caso de a Obra não comportar
enfermaria, ficar também um estojo de Primeiros
Socorros.
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chuva
e
contaminação com
terra, entulho e
outros materiais;

A sala da Segurança do Trabalho deverá
atender também aos elementos de apoio da Obra,
tais como: Assistente Social do Trabalho,
Psicóloga do Trabalho, Nutricionista, etc.

Local
fechado,
próximo ao acesso
de
materiais
(viabilizar
descarregamento
sob
a
responsabilidade
do
fornecedor),
isento de umidade;
isolar os sacos do
contato com o piso
(estrados) e afastar
das paredes do
ambiente; Procurar
induzir política de
"primeiro a chegar
= primeiro a usar";
Pilhas com no
máximo 10 sacos
de altura; área é
função
da
demanda (ordem
de grandeza = 20
m²).

l) Portaria.
A Portaria da obra deverá ficar junto à
porta de acesso do pessoal e ser suficientemente
ampla para manter um estoque de EPI, a ser
fornecido aos visitantes.
A guarita de controle de acesso deverá ser
localizada de modo que o vigia possa controlar os
acessos à obra.
O Encarregado ou Chefe da Portaria, além
de anotar o nome e a identidade dos visitantes,
não deverá permitir a sua entrada na obra sem os
Equipamentos de Proteção Individuais - EPIs
determinados pelas normas da empresa, e deverá
consultar a administração ou gerência da obra,
para autorização do acesso aos visitantes.
m) Almoxarifado e centrais de materiais e
equipamentos
O almoxarifado deverá ser construído, de
preferência, separado dos escritórios, porém nas
suas proximidades e mantido limpo e arrumado.
Deverá também ficar próximo das
entradas e ser localizado de modo a permitir uma
fácil distribuição dos materiais pelo canteiro.
Os depósitos e centrais são locais
destinados a estocagem de materiais volumosos
ou de uso corrente, podendo ser a céu aberto ou
cercados, para possibilitar o controle.

Figura 3.34: Exemplo de Centrais de Massa

• Minicentral de concreto, quando houver
Armação de Ferro, pode ser ao ar livre; evitar
contato com solo (britas + caibros transversais);
delimitar "baias" para diferentes diâmetros; local
próximo ao portão de materiais (no caso da não
existência de grua ou guindaste para transporte
horizontal); nas proximidades do processamento
(corte/dobra/pré-montagem) das barras; evitar
estocagem sobre lajes (sobrecarga); ordem de
grandeza de área: (3 x 13) m².
A imagem a seguir apresentada ilustra uma
central de armação.

Localização e dimensionamento das centrais
de:
• Massa (betoneira)
Próximo
à
betoneira
de
produção
de
argamassa;
próximo
ao
equipamento para
transporte vertical;
próximo ao portão
de materiais (se
possível acessível
diretamente pelo
basculamento do
caminhão); evitar
contato direto com
terreno,
prover
delimitação quanto
às laterais; evitar
carreamento pela

Figura 3.35: Exemplo de Central de Armação
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• Madeira

Estoques de compensados para formas
próximo ao portão de materiais;
próximo ao local de confecção das
formas; evitar contato com solo e
umidade (isolar do chão com caibros;
cobrir com lona); pilhas com no máximo
75 chapas; área da ordem de
20 Diretrizes
quanto
a
outros
elementos; Ligações água, energia e
esgoto tentar utilizar as já existentes;
compatibilização com projeto definitivo

Figura 3.36: Exemplo de Central de Madeira
Figura 3.38: Exemplo de CTR – Centro Temporário de Resíduo

•

Armação de forma;

•

Pré-montagem de Instalações;

•

Soldagem e Corte a Quente e

•

Almoxarifado e armazenamento de
materiais.

Deverá haver a segregação seletiva dos
resíduios gerados de acordo com a normatização
da Resolução CONAMA 275/91conforme ilustra a
imagem a seguir apresentada.

Figura 3.37: Exemplo de Armazenamento de Material

• Centrais de elevação:
• Grua e
• Elevador de Transporte de Materiais
(Prancha).
Efluentes sólidos gerados no canteiro de obras
Todos os efluentes sólidos deverão ser
separados e armazenados em CTR – Central
Temporário de Resíduos, instalada no canteiro
central de obra, para que os mesmos sejam
retirados
por
empresas
cadastradas
e
devidamente credenciadas para a retirada dos
mesmos.

Figura 3.39: Cores dos resíduos

Nos canteiros de obra serão instaladas
lixeiras especiais para facilitar a coleta, conforme
ilustrada pela imagem apresentada a seguir.

A imagem a seguir apresentada ilustra
uma Central Temporária de Resíduos.
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O sistema a ser adotado é recomendado
para um número mínimo de 2 até 100 pessoas e a
figura 3.36 a seguir ilustra este sistema.

Figura 3.40: Exemplo de Lixeiras para coleta seletiva de resíduo sólido

No local das obras todos os efluentes (lixo,
esgoto, óleos e graxas, etc.) deverão ser
devidamente acondicionados e transportados,
diariamente, de volta aos canteiros centrais para
as devida segregação e tratamentos no CTR –
Centro Temporário de Resíduo, para posterior
retirada
por
empresas
especializadas,
devidamente licenciados e cadastradas para a
execução deste serviço.

Figura 3.41:Sistema de Esgotamento Sanitário para até 100 pessoas

Em canteiros com mais de 100 pessoas,
deverão ser adotados sistemas conjugados,
também dimensionados convenientemente de
acordo com o número total de usuários, ilustrado
na figura 3.37 a seguir.

Estocagem, origem e destino dos materiais de
empréstimo
Os canteiros serão dimensionados
levando-se em consideração um estoque mínimo
de materiais, de acordo com o método “Just-inTime”.
Isto posto, serão destinadas áreas
específicas para o armazenamento de materiais
de empréstimo, como por exemplo, pedras, argila,
areia, etc.
Todos estes materiais serão adquiridos de
jazidas devidamente licenciadas e serão
transportados
por
empresas
devidamente
licenciadas para estas finalidades.
O mesmo se aplica ao bota fora dos
materiais, resíduos provenientes das diversas
frentes de obras e atividades do empreendimento.
Sistemas de Infraestrutura de Esgotamento
Sanitário do Canteiro de Obras
Durante a fase inicial de implantação na
obra serão instalados sistemas externos de
tratamento compacto, do tipo fossa e filtro
anaeróbico, os quais serão dimensionados
consoante a quantidade de pessoas a ocupar o
espaço em questão.

Figura 3.42: Sistema de Esgotamento Sanitário para mais 100 pessoas

Esses sistemas podem ser reaproveitados
e podem ser transferidos para locais mais
adequados, pois durante a evolução das obras
poderá ser necessária a transferência de
localização das instalações provisórias.
Sistemas de Infraestrutura de Abastecimento de
Água do Canteiro de Obras
Considerando a presença de cerca de 500
funcionários (média), durante a fase inicial das
obras de implantação e estimando o consumo
diário de 100 litros/pessoa/dia, pode-se considerar
um consumo médio diário de água em torno de
50m³/dia, conforme evolução dos serviços.
O abastecimento deverá ser feito na fase
inicial através de caminhões pipa, até que seja
iniciada a execução de poços artesianos, que
serão outorgados junto aos órgãos competentes,
sendo sua capacidade dimensionada para atender
o consumo diário. Estes poços no futuro também
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serão utilizados na
empreendimento.

fase

de

operação

Os poços deverão ser
próximos aos pontos de demanda.

do

mesmo tempo, conforme a conveniência e
necessidade.

localizados

Também nessa fase serão utilizados
painéis de retenção de energia solar para
aquecimento das águas a serem utilizadas nos
chuveiros e no restaurante, ou ainda onde mais for
necessário o aquecimento de águas.

Ainda nessa fase serão executadas bacias
para retenção de águas pluviais (cisternas), as
quais também após serem tratadas, serão
reutilizadas nas obras civis para atender as
centrais de concreto e massa, no Sistema de
Combate à Incêndio, para regar as áreas verdes,
para lavagem de pisos, para o controle de emissão
de poeira nas vias, ou seja , onde a potabilidade
não seja tão necessária.
Essas águas, tanto as provenientes dos
poços artesianos como o das cisternas de
recolhimento de águas pluviais, serão bombeadas
para torres de reserva elevadas que por gravidade
poderão atender a demanda, conforme necessário
sendo divididos em dois sistemas distintos o de
água potável, que receberá tratamento e a água
de reuso.
A localização desses sistemas será
convenientemente inserido em locais próximos ao
consumo dos canteiros de obra, que por serem
descentralizados e localizados próximos às
construções finais, ter-se-á também uma
distribuição e captação de água descentralizada
para melhor atender a demanda, sem a
necessidade de grandes aduções que no
momento da desmobilização ficariam obsoletas.
Sistemas de fornecimento de Energia Elétrica
para Canteiro de Obras
Nesta fase a demanda de energia elétrica
será fornecida através de rede da concessionária
local, com uma potência instalada de 500 kw, em
sistema trifásico para atender a demanda de
consumo doméstico e de trabalho com motores,
etc.
Também serão utilizadas unidades
geradoras de energia, movida a óleo diesel (ou
gasolina), caso em uma fase inicial da implantação
da obra, surja a necessidade da energia e ainda a
mesma não tenha sido fornecida pela
concessionária, ou no caso de alguma
necessidade adicional em local distante do ponto
de fornecimento.
O dimensionamento dessas unidades
geradoras será conforme a necessidade de
utilização dessa energia, no ponto específico e
para a função especifica, sendo assim poder-se-á
inclusive lançar mão de mais de uma unidade ao

A estimativa de pessoas na fase de
execução das obras obedecerá a um cronograma
de implantação e poderá ser revista conforme a
necessidade de aceleração ou desaceleração da
implantação do empreendimento, motivo pelo qual
a descentralização do canteiro contribui para o
dimensionamento das diversas fases dessa
implantação, podendo, portanto ser revisto para
mais ou para menos conforme a conveniência,
permanecendo sempre inalteradas as premissas
de projeto e de mobilização dos recursos materiais
e humanos.
Sistema de Controle de Efluentes Oleosos
O controle de efluentes oleosos será
realizado através do Programa de Gestão de
Controle de Efluentes específicos a cada projeto.
Os processos envolvem a avaliação da
eficiência dos sistemas de tratamento dos
efluentes, sejam eles sanitários, oleosos ou
químicos.
A partir dos projetos serão implementadas
soluções de engenharia, até a implementação de
procedimentos de análises frequentes, que farão a
verificação de eventuais contaminantes, definindo
medidas corretivas e mitigadoras de forma a
garantir a qualidade e característica naturais de
drenagens existentes nas áreas de influência.
As soluções de engenharia preveem a
instalação de sistema adequados para tratamento
e contenção de efluentes oleosos.
O sistema de tratamento de efluentes
oleosos será composto de, no mínimo, piso de
cimento e impermeável que terá canaletas
coletoras de água que serão destinadas a caixas
separadoras de água e óleo com placa
coalescente para tratamento dos efluentes das
áreas de abastecimento, área de descarga e de
troca de óleo.
Nas áreas de lavagem de máquinas,
equipamentos e veículos serão instalados
conjuntos independentes com piso de cimento e
impermeável que terá canaletas coletoras de água
que serão destinadas a caixas separadoras de
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água e óleo. Para os locais desprovido de corpo
receptor ou rede de esgoto, o destino dos
efluentes sanitários será para uma ETE compacta
e a água será, armazenada em uma caixa
apropriada para o seu reuso.
O pátio de estacionamento será de piso
intertravado com o caimento de acordo com o
nivelamento das cotas estabelecidas pelo plano de
drenagem de águas pluviais do empreendimento.
O óleo usado e coletado será armazenado
em tanques aéreos situados em bacia de
contenção, ou ainda em tambores localizados em
área dotada de bacia de contenção e coberta.
Além disso, o óleo queimado será
coletado e enviado para empresa de refino
devidamente licenciada pelo órgão ambiental e
pela ANP.
Caso seja instalado um sistema de
abastecimento de GNV serão adotadas as
seguintes exigências técnicas para instalação de
Sistemas de Gás Natural Veicular (GNV) e Gás
Natural Combustível Comprimido (GCC).
As exigências técnicas correspondem às
especificações da ABNT NBR 12236 – “Critérios
de projeto, montagem e operação de postos de
gás combustível comprimido”.
Ficará proibida a emissão de substâncias
odoríferas na atmosfera que possam causar
incômodos à vizinhança.
Também serão implementadas
seguintes exigências gerais:

as

• Os esgotos sanitários do estabelecimento
deverão ser segregados dos demais efluentes e
deverão receber tratamento no próprio local, de
acordo com as Normas NBR 7229/93 e NBR
13969/97 da ABNT.
• Os resíduos gerados no estabelecimento
deverão ter destinação adequada, atendendo ao
Artigo 51 do Regulamento da Lei nº 997/76,
aprovado pelo Decreto nº 8468/76 e suas
alterações.
•O
acondicionamento,
armazenamento
e
destinação dos resíduos deverá atender a
legislação aplicável, bem como as diretrizes
estabelecidas pelo INEA.
• Todos os equipamentos deverão ser construídos
e instalados em conformidade com as normas da
ABNT.

Sistema de Controle de Emissão de Material
Particulado
O material particulado é uma complexa
mistura de partículas sólidas e líquidas (exceto
água pura) encontradas no ar, com diferentes
características químicas e físicas, emitidas por
fontes poluidoras ou formadas na atmosfera.
Essas partículas se apresentam sob uma enorme
gama de tamanhos. Algumas podem ser vistas a
olho nu, outras somente com uso de microscópios
(US EPA, 2006; US EPA, 2004).
Material particulado é um termo genérico
para uma grande classe de substâncias químicas
presentes no ar na forma de partículas sólidas ou
líquidas.
As propriedades destas partículas variam
em
composição
química,
morfologia
(tamanho/forma),
parâmetros
ópticos
(cor/espalhamento da luz) e características
elétricas (carga/resistência) (UNEP/WHO, 1994
apud ALMEIDA, 1999).
Nesta fase de implantação a emissão de
particulados para a atmosfera será oriunda dos
serviços relativos a terraplenagem, funcionamento
de equipamentos e de circulação de veículos
O programa de controle de emissões da
fase de implantação do Parque Termoelétrico PNF
tem como objetivo, garantir o padrão de qualidade
do ar do entorno do empreendimento durante a
execução das obras.
Assim sendo, além do monitoramento
contínuo das emissões de particulado o
empreendimento pretende adotar os seguintes
procedimentos:
• Aspersão periódica de água ao longo de vias
não pavimentadas para evitar emissão de
material particulado;
• Recobrimento do material a ser transportado
com lona e/ou umectação do mesmo, quando
possível;
• Manutenções
periódicas
das
condições
mecânicas das máquinas, equipamentos e
veículos das obras;
• Manutenção
periódica
de
todos
os
equipamentos nas obras.
O monitoramento destas partículas poderá
ser realizado através de sistemas amostrais ou
analisadores.
O controle das emissões de material
particulado proveniente da fase de implantação do
empreendimento será realizado através da
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instalação de Estações Automáticas de
Monitoramento de material particulado, em outras
palavras analisadores com monitoramento
contínuo e conexão on-line com a central de
controle, que serão instalados no entorno imediato
do empreendimento.
Estes analisadores emitirão alertas e
alarmes quando os níveis de emissões excederem
os limites estabelecidos.
Para esta fase, serão utilizadas as
estações de monitoramento de material
particulado, da Aerocal, modelo AQM10, que foi
desenvolvida para os casos que precisam do
máximo de dados a partir de um único monitor, ou
similar.
O AQM10 fornece medição contínua e
simultânea de MP10, MP2.5, MP1 e PTS. Essa
amplitude de medidas é útil em pesquisas,
monitoramento, e aplicações industriais.
O AQM10 compreende um contador de
partículas óptico, que converte a contagem a uma
fração de massa através de um algoritmo
proprietário armazenado no firmware do sistema.
As medições são registadas e comunicadas em
tempo real.
O AQM10 é pequeno (330x187x483 mm)
e é leve (menos de 12kg). Pode ser montado em
tripé, fixado em poste ou na parede. Consome
pouca energia elétrica (18W) e também pode
operar com painel solar, o que facilita a sua
instalação em diversos pontos.
A utilização
seguintes benefícios:

deste

modelo

traz

os

• Medição simultânea de MP10, MP2.5, MP1 e
PTS.
• Medidas e relatórios de dados em intervalos de 1
minuto
• Alertas em tempo real através de e-mail e SMS
• Compacto e leve o suficiente para ser
transportado por uma única pessoa
• Rápido e fácil de instalar e realocar
• Integração de sensores meteorológicos e de
ruído
• Enorme capacidade interna de armazenamento
de dados para o monitoramento segu-ro por
longo prazo
• Várias opções de acesso aos dados: celular,
nuvem, SCADA, RF
• Gabinete robusto com fechadura
A imagem a seguir ilustra o AQM 10 que
se pretende utilizar.

Figura 3.43: Exemplo do Sistema de Monitoramento de emissões de
particulado

Para o monitoramento das emissões de
particulado para a atmosfera pretende-se
implantar 3 equipamentos de medição. nas
seguintes localizações:
•

Na comunidade quilombola vizinha ao
empreendimento nas coordenadas UTM:
Longitude: 289965.12 m E e Latitude:
7629008.62 m S;
• No primeiro núcleo de habitações a 1,5 Km do
limite sul do terreno do empreendimento nas
coordenadas UTM: Longitude: 289247.20 m E
e Latitude: 7626558.72 m S;
• Na localidade de Buena, a 2,5 Km da divisa
norte do terreno do empreendimento nas
coordenadas UTM: Longitude: 291066.59 m E
e Latitude: 7631008.01 m S.
Estas
localizações
encontram-se
ilustradas na imagem a seguir apresentada.

Figura 3.44: Localização preliminar dos equipamentos de monitoramento
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Este programa de monitoramento das
emissões de particulado para a atmosfera será
detalhado quando da fase de requerimento de
Licença de Instalação do empreendimento.
3.5.10.

Recomendações para a Construção
Sustentável

Estas recomendações têm o objetivo de
contribuir para a qualidade das construções
produzidas pelo Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense,
mediante
a
promoção
da
sustentabilidade, da eco-eficiência e da
salubridade na construção, as quais serão
rigidamente observadas durante a construção
A sustentabilidade deve ser entendida
como o processo pelo qual os atores envolvidos na
produção desse projeto administram as condições
materiais de sua reprodução, gerando justiça
social, respeito às normas democráticas e
operando racionalmente os recursos ambientais.
O cidadão é um ator central nesse processo, pois
a forma como ele for tratado trará qualidades
duradouras ao habitat, estendendo o processo da
sustentabilidade ao âmbito social.
A eco eficiência é um dos instrumentos
para atingir esse fim quando investimos em
recursos naturais renováveis e vantagens
ambientais, tanto na construção dos escritórios,
oficinas e galpões, quanto na sua habitabilidade. E
no fim cumprimos o objetivo principal que é gerar
um ambiente de trabalho salubre, contribuindo
para a qualidade de vida dos trabalhadores
beneficiados.
As premissas do projeto apresentadas
nesse documento foram organizadas em três
grupos temáticos: o ambiental, o econômico e o
social.
Cada um dos temas possui o foco
específico sobre a questão, porém os itens
abordados adquirem características transversais e
muitas vezes sobrepostas:
Ambiental
• Racionalização do uso da água e melhoria da
qualidade do ar: o aproveitamento de águas
pluviais sempre que possível tanto nas etapas de
implantação e obras quanto no uso na operação
do empreendimento e as águas servidas serão
encaminhadas ao sistema de tratamento de
esgotos selecionado, por meio de infraestrutura
de rede local de esgotamento sanitário; o

sistema de tratamento local poderá ser uma
estação compacta ou sistema fossa séptica/filtro
anaeróbio, conforme o caso.
• Redução do lixo, dos resíduos sólidos e dos
resíduos da construção civil: a obra deverá
racionalizar sua operação no sentido de gerar o
mínimo de resíduos da construção e sempre que
possível reciclá-los ou encaminhá-los a um
serviço de reciclagem;optar por tecnologias
construtivas que utilizem materiais reciclados na
sua
composição
e
implantar
nos
empreendimentos os equipamentos necessários
à separação de lixos recicláveis.
• Conservação dos recursos naturais;
• Redução da poluição sonora.
Econômico
• Racionalização e uso eficiente de energia
elétrica: instalar nas construções equipamentos
que produzam economia energética nas obras; a
utilização de materiais que promovam o conforto
térmico e acústico, somado à boa ventilação
natural, diminui a necessidade do uso de ar
condicionado e ventiladores e soluções de
projeto que promovam o aproveitamento da luz
natural, reduzindo a utilização de luz artificial
durante o dia.
• Melhoria da produção: optar por processos
construtivos racionais, reduzindo o tempo de
construção e gerando menos perdas e resíduos
e optar pela utilização de materiais regionais
compatíveis com a mão-de-obra local e que gere
o menor deslocamento no transporte até o
canteiro dos trabalhos.
• Redução dos custos de
manutenção da edificação:

conservação

e

Social
• Melhoria da qualidade de vida: projetar
construções
saudáveis,
com
bons
aproveitamentos das condicionantes naturais,
como luz natural, acústica compatível e
ventilação natural; propor espaços seguros, sem
obstáculos arquitetônicos e acessíveis e propor
implantações compatíveis com a ambiência local
e adequada à paisagem circundante.
• Otimizar o aproveitamento da infraestrutura local:
propor a utilização racional da infraestrutura
existente,
evitando
sobrecargas
ou
subutilização;propor desenho de implantação
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acessível aos serviços e compatível com a
ambiência da vizinhança e propor espaços
comuns e públicos acessíveis a pessoas com
algum tipo de deficiência.
Programa de Controle Ambiental de Obras - PCO
O Programa de Controle Ambiental para a
Construção (PCO) se configura como ações de
controle que deverão ser executadas tanto na
construção e manutenção do canteiro de obras
que dará suporte a instalação das UTES, como
também na execução dos serviços relativos as
obras civis.
Os danos ambientais que possam a vir
ocorrer durante as atividades de construção
deverão ser minimizados ou mitigados pelo
construtor, de forma a preservar, tanto quanto
possível, as condições naturais da paisagem,
restringindo sua intervenção às áreas estritamente
necessárias.
Com este objetivo o PCO estabelece
princípios que deverão ser seguidos pelos
construtores, obrigando-os à utilização de
metodologias e procedimentos construtivas
compatíveis com a preservação ambiental,
reduzindo ao mínimo possível a agressão ao meio
ambiente e buscando a melhoria da qualidade de
vida de seus empregados e das comunidades
envolvidas durante as atividades de construção.
Esses agentes causam, potencialmente, poluição
do solo, água e ar, instabilidade de taludes,
alterações da fauna e da flora e incômodos às
comunidades vizinhas, entre outros.

Objetivo
O objetivo geral do PCO é o
estabelecimento de critérios e requisitos, na forma
de diretrizes, visando nortear as ações técnicas
das empresas de construção e montagem em
relação às questões ambientais ao longo da
execução das obras.
Os objetivos específicos do PCO são os
seguintes:
I.

II.

III.

IV.

definir as diretrizes ambientais associadas
aos procedimentos executivos de obras,
visando, sobretudo, a eliminação ou
mitigação de impactos ambientais e
sociais;
estabelecer
diretrizes
visando
a
segurança,
saúde
e
emergências
médicas, para evitar danos físicos,
preservar vidas e prover adequado
atendimento;
ampliar o conhecimento dos empregados
referente à preservação ambiental, à
saúde e prevenção de acidentes, por meio
da participação em treinamentos na obra;
garantir o cumprimento das legislações
ambientais federal, estadual e municipal
vigentes.
Metas

As metas definidas estão diretamente
relacionadas aos objetivos estabelecidos. Nesse
sentido, esperam-se ações imediatas e
especificas, conforme abaixo.

Desta forma, justifica-se o cuidado de se
contar com o Plano de Controle Ambiental para a
Construção das UTEs PNF I e PNF II, para que as
obras tenham a menor interferência com o meio
ambiente e com a rotina das comunidades locais.

- Imediatas:

Tal implementação também é plenamente
justificável, considerando o atendimento às
exigências ambientais impostas pela legislação
pertinente, notadamente as definidas no processo
de licenciamento, a partir dos planos e programas
definidos no presente EIA, além dos aspectos
específicos do empreendimento, da natureza
desse empreendimento, adotando cuidados e
medidas que evitem ou corrijam imprevistos que
possam ocorrer ao longo do processo de
implementação das obras, aplicados em caráter
preventivo ou corretivo, de forma coerente com a
política nacional de meio ambiente, o sistema de
gestão ambiental das obras e a política ambiental
do empreendedor.

• detalhamento, das ações técnicas, de todas as
situações que necessitem de procedimentos
ambientais;

• elaboração do plano de execução de obras e de
instrumentos de controle e tratamento de
possíveis Não-Conformidades identificadas
durante as obras de implantação das UTEs;

• provisão adequada de infraestrutura, de equipe e
de recursos materiais e humanos destinados aos
seguintes aspectos: manutenção e preservação
ambiental; minimização de impactos ambientais;
segurança do trabalhador e das comunidades;
assistência de saúde nas obras e planos para as
situações emergenciais, por acidente ou causas
médicas.
- Específicas:
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• atendimento às legislações ambientais federal,
estadual e municipal, relativas aos aspectos das
obras de implantação do empreendimento;
• gerenciamento de 100% dos resíduos gerados
nas obras;
• tratamento de 100% das Não–Conformidades;
• total tratamento dos acidentes de trabalho, com
ou sem afastamento.
Procedimentos e Metodologia
• Canteiro de Obras
A escolha da área do canteiro de obras e
outras áreas de apoio para as obras privilegiou não
só a proximidade com a RJ 168, como também
áreas já degradadas, sendo preservadas, sempre
que possível, as áreas mais ambientalmente
sensíveis. Buscou-se também a redução dos
impactos sobre as comunidades locais, mantendo
os canteiros e outras áreas de uso temporário da
obra afastados das mesmas.
o Drenagem
Todas as áreas do canteiro de obras
devem dispor de sistema de drenagem pluvial
adequado às condições de solo e relevo do local.
Por se tratar de instalações temporárias, tais áreas
poderão
utilizar
sistemas
de
drenagem
simplificados, dispensando-se obras sofisticadas
em concreto. Além disso, a drenagem do canteiro
de obras deverá prever estruturas que comportem
o tráfego de máquinas e equipamentos.
Cabe ressaltar, entretanto, que as redes
de drenagem das áreas de manutenção de
veículos e regiões de armazenamento de produtos
perigosos devem ser isoladas da drenagem pluvial
do restante do canteiro, evitando contaminações.
o Terraplanagem
Nos serviços de terraplanagem das áreas
destinadas às instalações do canteiro de obras,
todos os taludes de corte e/ou aterro,
dimensionados considerando os critérios de
estabilidade adotados no projeto, deverão ser
protegidos através do plantio de gramíneas
adaptadas à região nos períodos de condições
climatológicas favoráveis a germinação e
desenvolvimento, evitando-se assim a instalação
de processos erosivos.

No caso específico das áreas para
depósito de material ao tempo, procurar-se-á
reduzir, onde possível, a execução de
terraplanagem, mantendo-se a vegetação rasteira
e retirando apenas os arbustos existentes. A
estocagem do material deverá ser feita sobre
calços metálicos ou de madeira, de modo a evitar
contato direto do material com o solo.
Deverá ainda proceder-se todo o
levantamento e resgate arqueológico se existente
na área destinada ao canteiro de obras conforme
disposto na Portaria 230 do IPHAN. O início da
terraplanagem na área do canteiro de obras
prescinde do levantamento e resgate arqueológico
de toda a área necessária para os trabalhos a
serem desenvolvidos.
• Central de Concreto
A
concretagem,
em
termos
de
equipamentos para preparo e as áreas de
armazenamento de cimento e agregados, será
localizada de modo que sejam tomados todos os
cuidados visando evitar possíveis impactos
ambientais. Nesse sentido, deve-se tomar os
seguintes cuidados para redução/mitigação de
impactos ambientais durante as obras:
• Localização da usina de concreto considerando
a direção dos ventos dominantes;
• Cercamento e sinalização da área;
• Minimização de acessos;
• Implementação dos controles de erosão do solo,
a fim de evitar o carreamento dos agregados;
• Controle dos efluentes de concretagem e
lavagem de máquinas e equipamentos.
Para os locais de armazenamento dos
materiais utilizados na confecção do concreto
(cimento, aditivos, agregados e areia) e captação
d’água, prever cuidados de forma a minimizar
impactos ambientais, atendendo a:
• Os aditivos de concreto deverão ser
armazenados em local, confinado, coberto,
ventilado e controlado por pessoal capacitado.
• A lavagem dos agregados (miúdo e graúdo)
deverá ser controlada e realizada em local
apropriado, com sistema de canalização e
contenção (canaletas e caixas coletoras) isolado
da rede de águas pluviais ou do esgoto sanitário.
O material coletado deverá ser reciclado ou
disposto em bota-fora;
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• Para os locais de captação de água para
concretagem, prever cuidados a fim de se evitar
interferências com a ictiofauna e com o uso da
água por parte das populações lindeiras a esses
locais.
Uma vez determinada a localização da
central de concreto, para a execução das
atividades de concretagem, deverão ser
observados os seguintes cuidados:
• Evitar, sempre que possível, a geração de
rejeitos de concreto;
• Controlar o escoamento de água, principalmente
a utilizada na concretagem, com especial
atenção para aquela que contenha aditivos.
• No projeto da central de concreto, principalmente
em seu entorno, deverá ser previsto um sistema
de coleta de águas (canaletas e caixas) isolado
da rede de coleta de águas pluviais, e um
sistema de tratamento adequado;
• No caso de uso de aditivos de concreto,
identificar claramente os compostos químicos,
alertando para os procedimentos necessários a
fim de evitar intoxicações/ irritações na pele/
distúrbios
respiratórios,
bem
como
contaminações ambientais. Na aplicação de
aditivos, o operador e seus ajudantes deverão
usar EPIs apropriados, os quais deverão ser
devidamente acondicionados e encaminhados
para disposição final, considerando as
determinações contidas neste PCO
No que se refere ao transporte do
concreto, recomenda-se os seguintes cuidados:
• Verificar se há ocorrência de resíduos e, caso
exista, os mesmos deverão ser coletados e
devidamente dispostos no aterro sanitário
licenciado pelo INEA, conforme as orientações
contidas neste PCO.
• A lavagem dos veículos de transporte (caminhão
betoneira, caçambas, etc.) deverá ser feita em
local apropriado, dentro da central de concreto,
que contenha sistemas de coleta (canaletas e
caixas) de águas e de tratamento. Os resíduos
retidos nas caixas coletoras deverão ser
devidamente
transportados
e
dispostos
conforme as orientações contidas neste PCO.
Nos locais de lançamento do concreto
deverão ser observados os seguintes aspectos:
• Evitar, durante a concretagem, a produção de
resíduos fora dos locais previstos. No final dessa
atividade, checar a existência de resíduos de

concreto, devendo os mesmos ser recolhidos e
encaminhados para o canteiro visando a
disposição final no aterro sanitário licenciado no
INEA, conforme este PCO;
• Quando os serviços de limpeza forem
executados com jato de ar, lavagem com
grandes volumes de água ou jatos de ar e água,
utilizando-se
equipamento
normalmente
destinado a tal finalidade e para operação de
limpeza de fundação em grande escala,
especiais cuidados deverão ser tomados com a
destinação dessa água, a fim de se evitar
erosões ou carreamento de material solto.
Nesses casos, prever a utilização de sistemas de
canalização, amortecimento e bacias de
acumulação para coleta de sedimento/ materiais
diversos e posterior descarte;
• Na drenagem das águas acumuladas, antes da
operação do lançamento do concreto, prever
também a utilização de sistemas de canalização,
amortecimento e bacias de acumulação para
coleta de sedimentos/materiais diversos e
posterior descarte na vala de drenagem existente
no terreno.
De maneira geral, as áreas onde forem
instaladas a central de concreto e central de
britagem deverão contar com drenagem que
permita o adequado trânsito e operação dos
equipamentos, garantido pelo uso de canaletas,
declividade nas plataformas, revestimento em brita
ou outras estruturas adequadas ao controle de
processos erosivos, onde for necessário.
• Cuidados nas ações em áreas de empréstimo e
bota-fora
Os serviços de terraplanagem para
instalação e exploração de jazidas de areia, áreas
de empréstimo, bota-foras e estoque de material
construtivo
deverão
ser
adequadamente
planejados, de modo a não só evitar a ocorrência
de processos erosivos durante sua utilização,
como permitir sua posterior recuperação.
Deverão ser adotadas, obrigatoriamente,
na exploração e controle dessas áreas, técnicas
que envolvam declividades suaves, terraceamento
entre bancadas de escavação e revegetação de
taludes após a conclusão dos serviços. Nas áreas
exploradas próximas das encostas deverão ser
construídas leiras de proteção, de maneira a evitar
a instalação de processos erosivos nas encostas.
No processo mecânico de conservação de solos
serão construídos terraços (curvas de nível), leiras
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(sulcos na terra) de proteção de crista de taludes,
curvas de drenagem, sendo o espaçamento e os
tipos de terraços (base estreita ou base larga), em
nível ou de drenagem, definidos mediante
avaliação do grau de declividade do terreno e do
tipo de solo no local.
Após a remoção e estoque de todo o solo
vegetal das áreas de bota-fora, deverá ser
espalhado e compactado todo o material escavado
e não utilizado das frentes de escavação
obrigatória (solo e/ou rocha). É importante que a
deposição dos materiais siga a mesma sequência
de camadas em que foi removido, ou seja: rocha,
horizonte C do solo, horizonte B e horizonte A (solo
vegetal).
Nas áreas de estoque de material
construtivo, também será necessária a raspagem
e a estocagem do solo vegetal. Após a utilização
necessária do material construtivo estocado,
caberá à construtora realizar a recuperação da
área.
O material rochoso descartado nos botaforas deverão estar acomodados no fundo dos
vales,
preferencialmente
desprovidos
de
vegetação nativa. Porém, como nesses locais é
comum a ocorrência de talvegues de drenagem ou
até mesmo pequenos cursos d’água, deverão ser
implantados sistemas de drenagem interna
quando verificada essa situação, de forma a
permitir a continuidade do fluxo d’água
preexistente nesses locais.
Posteriormente, o material rochoso a ser
descartado será disposto em bermas com
declividade de até 5%. Os taludes gerados pelo
material
descartado
deverão
apresentar
declividade máxima de 33,7 graus (1,0 V:1,5 H).
Após acomodação adequada do material
rochoso, deverão se proceder a deposição e a
acomodação de uma camada de solo com
espessura
adequada
que
permita
o
restabelecimento da vegetação sobre os terraços.
Os taludes de rocha deverão ser recobertos com
camada de solo. A camada de solo depositada
sobre o material rochoso deverá ser compactada
apenas com o peso dos equipamentos de
transporte e de movimentação do material.
Posteriormente, será depositada e
acomodada uma última camada de solo vegetal,
de pelo menos 20,0cm de espessura, proveniente
da própria área do bota-fora (armazenado
conforme especificação deste documento) e/ou
das frentes de escavações obrigatórias.

Nos bota-foras compostos apenas por
solo das frentes de escavação, também serão
acomodados conforme descrito acima.
Todos os taludes gerados nestas áreas
deverão estar adequadamente protegidos contra a
ação erosiva das águas pluviais, até que tais áreas
sejam recuperadas em sua forma definitiva.
Obras de Terraplanagem
Serão elaborados levantamentos das
áreas contidas dentro das dependências da obra
com maiores suscetibilidade a erosão, com
levantamento do potencial natural de erosão das
áreas sob intervenção. Após a conclusão desse
mapeamento, serão diagnosticados os pontos
mais adequados para a realização de medidas
preventivas.
Em todos os locais onde sejam realizadas
obras de terraplanagem e que devam ser objeto de
futura recuperação ambiental, como canteiro de
obras, áreas de empréstimos e bota-fora etc.,
serão necessários o transporte, a remoção e
apropriado armazenamento, em separado e
visando futura reutilização, do material retirado da
camada fértil do terreno. O construtor será
responsável pela proteção e manutenção das
características do material até o momento do
reaproveitamento.
As
obras
de
terraplanagem,
principalmente nas áreas mais suscetíveis a
erosão, devem sempre ser acompanhadas de
implantação
de
drenagens
eficientes
e
refeiçoamento de taludes, de maneira que seja
evitado o desencadeamento de processos
erosivos. Também devem ser aplicados métodos
de contenção de encostas tais como bermas.
Terraceamento, entre outros.
Vias de Acesso e de Serviço
Para a implantação das obras das UTEs
PNF I e PNF II, foi previsto um sistema viário de
acesso e de serviços composto pelos trechos
internos de circulação na área do canteiro e suas
instalações industriais e o acesso principal até a
RJ-196.
Qualquer via de acesso, trilha ou caminho
de serviço deverá ser construída ou ampliada
apenas para a finalidade específica a que se
destina. Essas vias só poderão ser compartilhadas
por terceiros quando se tratar de vias já existentes
ou
quando
solicitado,
como
medida
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compensatória, pela comunidade diretamente
afetada ou pelo poder público, situações nas quais
deverão ser atendidas as medidas de segurança
pertinentes.
Para o planejamento e execução desses
serviços serão consideradas as características
geológico-geotécnicas dos solos da região e de
suas suscetibilidades a processos erosivos,
visando minimizar, ou mesmo eliminar, a
possibilidade de degradação ambiental em
decorrência dos mesmos.
As vias de serviço internas ao canteiro, por
apresentarem, em sua maior parte, caráter
temporário, serão recuperadas ao final da
construção.
As obras viárias a serem executadas para
a implantação das UTEs PNF I e PNF II deverão
seguir os seguintes critérios e especificações
ambientais:
• A sinuosidade excessiva, causadora de
degradação e focos de erosão, deverá ser
evitada;
• Sempre que possível, a abertura de acessos
deverá acompanhar as curvas de nível do
terreno, ou transpô-las de forma suave;
• Qualquer execução de nova via de acesso ou
modificação de vias existentes deverá ser
acompanhada de obras de drenagem, de forma
a garantir a não ocorrência de processos
erosivos;
• Nos casos em que o nível do lençol freático
possa comprometer o suporte do leito da
estrada, este deverá ser rebaixado, mediante
drenagem
subterrânea,
por
drenos
interceptantes. Ao final das obras essas
intervenções serão desfeitas, de modo que as
condições iniciais do terreno sejam recuperadas.
• As obras deverão dispor de proteção contra
erosão, apresentando tratamento adequado à
condução das águas pluviais;
• Disporão também de proteção dos sistemas de
drenagem e cursos d’água naturais atravessados
para evitar assoreamentos e interrupções de
seus fluxos naturais, através de passagens de
pedras, bueiros e até pontes, de acordo com as
vazões locais;
• Deverá ser praticada a umectação periódica de
vias, para reduzir a geração de poeira em
suspensão;

• As vias deverão dispor de sinalização adequada
(placas de controle de velocidade, animais
silvestres, cruzamentos, indicação da obra, etc.);
• A distribuição do transporte ao longo do dia
deverá ser organizada de forma a evitar
concentração da atividade num único período;
• O transporte de determinadas cargas e
equipamentos em períodos de menor fluxo de
veículos é uma boa prática que deverá ser
adotada;
• Os motoristas deverão ser devidamente
treinados em práticas que visem a redução de
acidentes (cursos de direção defensiva);
• Nos casos onde o tráfego de obra junto às
comunidades for inevitável, deverão ser
adotadas medidas adicionais de controle de
velocidades e de segurança viária, com placas
de sinalização não só para os motoristas, mas
também para a comunidade local;
• O projeto vertical e horizontal das vias deverá
visar a mínima interferência com o meio
ambiente, buscando facilitar a execução da
drenagem e garantir a não ocorrência de
processos
erosivos
ou
desmatamento
desnecessário;
• As estradas de serviço, por apresentarem um
caráter temporário, serão recuperadas ao final da
construção;
• A construção de vias de acesso em Áreas de
Preservação Permanente (APP) deverá ser
evitada. Se estritamente necessárias, o órgão
ambiental competente deverá ser contatado para
obtenção das autorizações pertinentes.
• As vias de acesso deverão evitar ao máximo e
sempre que possível traçados que resultem na
necessidade de desmatamento.
o

Drenagem

Todos os taludes produzidos por corte ou
aterro deverão ser drenados através de canaletas,
com utilização de degraus e caixas de dissipação
de energia, onde for necessário, de modo a evitar
a ocorrência de processos erosivos;
A execução de nova via de acesso ou
modificação de vias existentes deverá ser
acompanhada de obras de drenagem, de forma a
garantir a não ocorrência de processos erosivos.
No caso de novas vias de acesso que
cruzem pequenos córregos ou rios, deverão ser
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implantados passagens molhadas, bueiros ou,
pontes, de acordo com a vazão local na época de
cheia, de modo que não haja obstrução dos
mesmos.
o

De acordo com o tipo de efluente gerado,
são definidas soluções de tratamento específicas
cujo objetivo é adequar o efluente aos padrões
legais de lançamento estabelecidos na Resolução
CONAMA 357/2005.

Terraplanagem
Sistema de Tratamento de Esgotos

Cortes e aterros deverão ser minimizados
durante a definição do traçado das vias de acesso,
equilibrando-se os volumes para reduzir a
quantidade de material excedente e de material de
empréstimo.
Sempre que possível, deverão ser
utilizados os acessos existentes na região. No
entanto, esses acessos poderão ter seu traçado e
padrão ajustados às características dos
equipamentos de construção.
Todos os taludes de corte e/ou aterro,
dimensionados considerando os critérios de
estabilidade adotados no projeto, deverão ser
protegidos através do plantio de gramíneas
adaptadas à região nos períodos de condições
climatológicas favoráveis a germinação e
desenvolvimento, evitando-se assim a instalação
de processos erosivos. Para taludes de grande
inclinações sugere-se a aplicação de bermas e
terraceamentos para estabilização do terreno.
Os acessos já existentes que atravessem
terrenos sujeitos a inundações e que tenham sido
executados inadequadamente, deverão ser
ajustados visando o restabelecimento das
condições naturais da rede de drenagem.
Sistemas de Esgotamento Sanitário Doméstico e
Industrial
Os efluentes líquidos a serem gerados
pela obra são compostos por:
• Esgotos sanitários, provenientes dos banheiros
instalados em todas as áreas do canteiro de
obras e refeitório;
• Efluentes industriais, provenientes das oficinas
de manutenção mecânica e pátio de veículos e
equipamentos (águas oleosas), das áreas de
centrais de concreto e britagem (águas com
material em suspensão, cimento, areia e brita);
• Águas que contenham resíduos contendo
outros derivados de petróleo (combustíveis e
lubrificantes) provenientes de estruturas para
armazenagem desses produtos.

O sistema proposto para o tratamento dos
efluentes sanitários gerados no canteiro de obras
das UTEs PNF I e PNF II é fossa séptica, que
atenderá às Normas NBR aplicáveis.
Para o dimensionamento das instalações
de tratamento de água deverá ser considerado um
consumo per capita de 150 l/dia, para
trabalhadores alojados, e de 80 l/dia, para os não
alojados.
O esgoto sanitário bruto gerado no
canteiro
será
conduzido
e
lançado,
preferencialmente por gravidade, no sistema de
tratamento. A coleta, será realizada por empresa
licenciada no órgão ambiental estadual, INEA, com
uso de caminhão limpa fossa.
SAO – Separador de água e óleo
O sistema indicado para o tratamento dos
efluentes oleosos gerados pela implantação das
obras é o separador de água e óleo – SAO. Este
sistema permite a remoção do óleo das águas,
adequando o efluente tratado aos padrões
estabelecidos na Resolução CONAMA 357 para
lançamento no corpo receptor.
o

Componentes do processo:

 Tratamento preliminar, composto de sistema
coletor dos efluentes e caixa para remoção de
sólidos sedimentáveis;
 Tratamento secundário, composto de sistema
separador de água e óleo e tratamento
complementar para retenção de sólidos e;
 Tratamento terciário, com caixa de polimento.
O óleo retido nas caixas deverá ser
removido quando atingir no máximo uma camada
de 5cm, e serão retirados por firma beneficiadora
de óleo, licenciada no órgão ambiental estadual,
INEA.
Monitoramento e Manutenção dos Sistemas
Periodicamente
o
efluente
será
monitorado para análise dos padrões de emissão
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e avaliação da eficiência do processo, conforme
Resolução CONAMA 357/2005. O monitoramento
deverá contemplar padrões físicos e químicos de
lançamento nos corpos hídricos os quais devem
atender aos limites estabelecidos pela Legislação
Federal, Estadual e Municipal, considerando-se
sempre os parâmetros mais restritivos.
Os parâmetros de qualidade devem ser
monitorados
anualmente,
ou
conforme
periodicidade estabelecida pelo órgão de controle
ambiental a montante e a jusante do ponto de
lançamento.
Os pontos de coleta de amostra devem ser
estabelecidos de forma que representem a
realidade e de forma que proporcionem a
avaliação da eficiência do Sistema de Tratamento
de Efluentes.
Em caso de resultados do monitoramento
que indiquem o não cumprimento dos parâmetros
estabelecidos pela lei, deve-se proceder o ajuste
dos equipamentos e sistemas para garantia do
padrão de qualidade esperado.
Em contra ponto, mesmo que os dados
levantados no monitoramento sejam adequados,
deve-se, realizar planos de manutenção/limpeza
preventivas dos sistemas de tratamento de
efluentes descrito acima, de forma a garantir seu
correto funcionamento e evitar paradas não
programadas.
Controle de Emissões Atmosféricas
Deve-se monitorar mensalmente a
emissão de fumaça preta dos veículos
automotores e demais equipamentos movidos a
óleo diesel que serão utilizados nas atividades e
serviços do AHE Jirau, utilizando a Escala
Ringelmann. Este monitoramento será registrado
no “Relatório de controle de emissões
atmosféricas”
Este monitoramento deve seguir as
normas NBRs 6016 – Gás de Escapamento de
Motor Diesel – Avaliação de Teor de Fuligem com
a Escala de Ringelmann e NBR 6065 –
Determinação do Grau de Enegrecimento do Gás
de Escapamento emitido por Veículos Equipados
com motor diesel pelo método de aceleração livre.
Deve ainda atender a Legislação vigente conforme
o “Procedimento Controle e avaliação de requisitos
legais e outros requisitos - PI-Pre-02”
O monitoramento deve contemplar
também os ruídos externos gerados pelas

atividades e serviços das UTEs PNF I e PNF II,
seguindo a norma NBR 10151 (Acústica –
Avaliação do ruído em Áreas Habitadas), visando
o conforto da comunidade. Em complemento,
deve-se registrar e tratar as reclamações
recebidas por partes interessadas oriundas de
poluição (atmosférica e/ou sonora), conforme o
Programa de Comunicação e Educação
Ambiental.
Tráfego, Transporte e Operação de Máquinas e
Equipamentos
Durante a fase de construção, deverá ser
implantado o plano de sinalização constante do
item 3.14.8 onde deverão ser sinalizados todos os
locais sujeitos ao acesso de pessoas e/ou
veículos, garantindo os bloqueios ao tráfego onde
necessário e a segurança de passantes quanto ao
trânsito de máquinas, carretas, etc.
Medidas de segurança redobradas
deverão ser tomadas em relação ao tráfego e
sinalização nas áreas urbanas, situadas nas
proximidades dos pontos de apoio logístico ao
empreendimento e que deverão ser atravessadas
para acesso aos canteiros de obra.
As equipes de operadores de máquinas e
equipamentos deverão ser adequadamente
orientadas para os cuidados relativos ao trânsito
em áreas que envolvam riscos para animais e
pessoas.
O construtor deverá estabelecer normas
próprias que garantam a não agressão ao meio
ambiente pelo tráfego de máquinas, evitando
destruição desnecessária de vegetação às
margens das vias, proibindo a descarga de
quaisquer materiais, como combustível, graxa,
partes ou peças, em locais não preparados para
este manejo.
Qualquer dano causado pelo tráfego de
pessoal, veículos etc. da contratada e seus
subcontratados, às vias, pontilhões e outros
recursos existentes, como cercas e culturas,
deverá ser reparado pelo construtor.
As velocidades máximas admissíveis
deverão estar adequadas às áreas atravessadas,
de modo a evitar acidentes de qualquer tipo com
pessoal envolvido ou não nas obras.
Eventuais interferências com vias e/ou
serviços de utilidade pública deverão ser
comunicadas com antecedência à contratante,
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para providências quanto ao remanejamento ou
adequação do projeto/obras complementares.
O construtor terá responsabilidade sobre
os veículos e equipamentos de sua propriedade ou
fretados/subcontratados a terceiros, bem como,
pelo transporte de trabalhadores ou materiais de
qualquer natureza, da obra e para a obra, mesmo
quando a cargo de subempreiteiras. A
responsabilidade por acidentes e a adoção de
medidas
de
segurança
são
de
sua
responsabilidade e será objeto de inspeção
periódica pela fiscalização.
Não será permitida a operação de veículos
com sistema de abafamento de ruídos ou sistemas
de lacre danificados ou com emissões gasosas
acima dos padrões regulamentados. Todos os
veículos próprios, fretados e contratados para
utilização na obra, deverão apresentar pintura ou
adesivo identificando-os claramente como
pertencentes à obra ou a seu serviço.
As vias nos locais de grande fluxo de
máquinas deverão ser molhadas com caminhão
pipa.
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Os veículos devem ser mantidos em bom
estado de conservação de forma que garanta a
segurança de seus ocupantes e da carga, evitando
transtornos decorrentes de quebras e enguiços
durante sua utilização. Especial atenção deverá
ser dada a manutenção dos sistemas de freios,
direção e injeção de combustível.
A manutenção preventiva de veículos é de
extrema importância para garantir o ritmo de
andamento de obras, a segurança dos
empregados e evitar poluição. Assim, para a
realização de manutenção de máquinas e
equipamentos, devem ser seguidas as instruções
listadas abaixo:
• Identificar os equipamentos
prioridade de manutenção;

críticos

com

• Adquirir e manter a disposição no canteiro de
obras, equipamentos e peças críticas para as
quais a falta de estoque possa representar
paralisações das atividades do construtor.
• Elaborar plano geral de manutenção dos
equipamentos considerando as informações
coletadas no processo de identificação de
equipamentos críticos.

• Efetuar inspeção visual diária antes da utilização
de qualquer equipamento crítico, registrando
qualquer anomalia identificada e somente liberar
equipamentos cujas falhas tenham sido
solucionadas
ou
cujas
condições
não
representem riscos de falhas operacionais ou de
segurança pessoal ou ambiental.
• Verificar,
semanalmente,
no
plano
de
manutenção, os prazos de lubrificação das
máquinas e equipamentos.
• Executar as lubrificações vencidas e atualizar o
plano de manutenção (limpeza, troca de óleo,
filtros, etc.).
• Em caso de necessidade de manutenção
corretiva, deve-se notificar a ocorrência de
quebra ou funcionamento anormal de máquinas
ou equipamentos. Executar a manutenção
corretiva necessária (motores a diesel e
elétricos, diferenciais, transmissão e bombas
hidráulicas).
Transporte Rodoviário de Trabalhadores
Os veículos a serem utilizados para
transporte de pessoas devem ser adaptados, pela
colocação de acessórios que propiciem segurança
a seus usuários, conforme especificado a seguir:
• Os veículos deverão ter capacidade de carga
licenciada compatível com a quantidade de
pessoas, ferramentas e materiais que serão
transportados;
• Materiais
e
ferramentas
devem
ser
acondicionados em compartimento separado dos
trabalhadores, de modo a não causar lesões aos
mesmos numa eventual ocorrência de acidente;
• O fechamento lateral deverá evitar a entrada
de chuva, mas permitir a ventilação e a
comunicação com a cabine;
• O corredor de passagem entre os assentos
deve ter 80 cm de largura, pelo menos;
• O acesso e descida do veículo só devem ser
feitos com o mesmo parado e pela escada
apropriada, não sendo admitido o uso das rodas
do veículo ou para-choques como escada;
• Todos os passageiros devem viajar sentados
nos locais apropriados, não sendo admitido que
viajem junto à carga, em pé ou sentados nas
laterais da carroceria.
• Será obrigatório o porte, pelo motorista, de sua
carteira de habilitação, da documentação do
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veículo e, no caso de circulação fora do canteiro,
da autorização dada pela empresa para sua
condução e da autorização dada pela autoridade
competente (DETRAN, Polícia Rodoviária, etc.)
para utilização do veículo no transporte.
• Carga humana só poderá ser transporta em
veículos adaptados para tal. Nãos serão
transportadas pessoas em tratores ou outros
veículos da obra.
Transporte Rodoviário de Equipamentos e
Materiais
Na utilização de veículos para transporte
de materiais e equipamentos devem ser
respeitados os seguintes pontos:
• Será obrigatório o porte, pelo motorista, de sua
carteira de habilitação, da documentação do
veículo e, no caso de circulação fora do canteiro,
da autorização dada pela empresa para sua
condução e da autorização dada pela autoridade
competente (DETRAN, Polícia Rodoviária, etc.)
para utilização do veículo no transporte;
• Planejar o trajeto dos veículos, de modo a
minimizar o trânsito de veículos pesados em
centros habitados e áreas urbanas;
• Para transportes de elevados volumes e tráfego
por áreas urbanas, os melhores trajetos e
horários devem ser acordados com a autoridade
de trânsito local, de forma a minimizar os
distúrbios à comunidade;
• Evitar que os veículos em operação na obra
causem distúrbios à comunidade, tais como
ruídos excessivos, poeira ou lama nas vias
públicas;
• Materiais originários ou com destino à obra
somente poderão ser transportados e
descarregados em local previamente definido;
em nenhuma hipótese o mesmo poderá ser
desviado para descarga em local não autorizado;
• Para o transporte de máquinas pesadas devem
ser utilizadas carretas tipo prancha rebaixada de
capacidade compatível com o equipamento;
• Para o transporte em veículos longos, deve ser
efetuada uma verificação prévia do trajeto antes
da realização do mesmo; para os equipamentos
leves e os demais materiais devem ser
empregados caminhões de carroceria aberta e
caminhões do tipo “baú”;

• Para o transporte de materiais úmidos, devem
ser utilizadas caçambas cuja tampa não
permita o vazamento de material ou água
residual; se o trajeto apresentar declives ou
aclives acentuados, a quantidade carregada
deve ser adequada, para não ocorrer
vazamento pela parte superior;
• Todo material transportado em caçambas
deverá ser coberto adequadamente com lona,
para se evitar acidentes, seja em zonas rurais
ou urbanas, fora dos limites do canteiro de
obras;
• No caso de pane de veículo carregado, deve
ser providenciado, com a máxima presteza, o
transbordo do material, para prosseguimento
da viagem.
Controle Médico, Saúde Ocupacional e
Segurança no Trabalho
No processo de implantação das UTEs
Vale PNF I e PNF II, os procedimentos relativos as
questões de saúde pública, a serem adotados pelo
construtor e seus subcontratados durante a
execução das obras devem prever as seguintes
ações e atividades relacionadas à saúde do
trabalhador:
• Adoção de medidas de controle das principais
endemias existentes ou passíveis de serem
introduzidas na região do canteiro de obras;
• Manutenção de vigilância epidemiológica eficaz
das outras doenças transmissíveis e agravos à
saúde que permita pronta intervenção dos
órgãos responsáveis;
• Provimento de serviços de atenção ambulatorial
médico, serviço de urgência e emergência para
os trabalhadores das obras;
• Implantação de um programa de prevenção de
acidentes do trabalhador;
• Inclusão de temas sobre doenças sexualmente
transmissíveis
nos
treinamentos
dos
trabalhadores.
Procedimentos Referentes à Medicina e
Segurança do Trabalho
O construtor, nos termos da legislação em
vigor, deverá estabelecer o Plano de Atuação em
Segurança e Medicina do Trabalho, que deverá
contemplar
a
Organização
do
Serviço
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Especializado em Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT). Este serviço deverá ser
dimensionado em função da necessidade real,
objetivando atender às exigências estabelecidas
pela Norma Regulamentadora nº 4 (NR-4) –
Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT,
que deverá considerar:
Definição de atribuições e responsabilidades:
Na
definição
de
atribuições
e
responsabilidades do Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
– SESMT deverão ser considerados:
• Exames médicos;
• Treinamento introdutório;
• Treinamentos específicos;
• Elaboração e emissão de normas;

• Equipamentos de proteção coletiva e individual;
• Prevenção de incêndios;
• Proteção ambiental;
• Diligenciar para que a CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes) seja implantada e
prestigiar
integralmente
a
mesma,
proporcionando aos seus membros os meios
necessários
ao
desempenho
de
suas
atribuições.
Plano de Contingência para Emergências
Médicas e Primeiros Socorros
O construtor manterá convênios com
hospitais da região, para atendimento de primeiros
socorros e urgências em emergências, e dará
ciência aos funcionários da mesma que trabalham
em seu canteiro para onde serão removidos em
caso de emergência.

• Sinalização do canteiro;
Condições e Meio Ambiente de Trabalho

• Acompanhamento dos serviços;
• Inspeção de segurança usando “check lists”;
• Inspeção das condições de higiene do refeitório,
banheiros, etc.;
• Acompanhamento da destinação dos resíduos
sólidos;
• Averiguação do fornecimento de água potável
nos canteiros e frentes de serviço;
• Averiguação de ordem e limpeza dos setores de
trabalho;
• Inspeção do armazenamento de materiais
diversos;
• Inspeção dos veículos de transporte de pessoal;
• Levantamento e análise de riscos;
• Plano de segurança por atividades;
• Avaliação semanal de segurança;
• Relatório mensal de segurança;
• Acompanhamento estatístico;
• Registro e comunicação dos acidentes, doenças
do trabalho e profissional;

Independentemente da função e da
posição hierárquica, todo trabalhador deverá
receber treinamento admissional e periódico
visando garantir que a sua atividade laboral seja
desenvolvida com segurança.
No programa do treinamento admissional,
que será ministrado antes do trabalhador iniciar as
suas atividades e no seu horário de trabalho,
estarão presentes, além do já descrito,
informações sobre as condições e meio ambiente
de trabalho, riscos inerentes à sua função, uso
adequado dos equipamentos de proteção
individual (EPI) e informações sobre os
equipamentos de proteção coletiva (EPC)
existentes no canteiro.
Além dos temas descritos nestes
programas, serão abordadas instruções sobre o
Mapa de Riscos Ambientais, de Procedimentos de
Segurança nos Diversos Tipos de Serviço, das
áreas sujeitas à Permissão para Trabalho, e dos
procedimentos no caso de acidentes e
emergências e de Segurança no Trânsito.
Em paralelo, serão desenvolvidos
programas de educação para segurança e saúde
que abordarão, dentre outros, os seguintes temas:

• Investigação e análise de acidentes;
• Reintegração de acidentados;
• Primeiros socorros;
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Programa de Segurança no Trânsito:
• Todos os empregados admitidos para o cargo de
motorista receberão informações básicas sobre
as Normas de Segurança, ministradas pelo
pessoal da área de Segurança do Trabalho da
Obra;
• Os motoristas farão o curso de direção
defensiva;
• Os veículos terão a sua velocidade limitada;
• O cinto de segurança terá o seu uso estabelecido
como obrigatório;
• Serão inspecionados periodicamente os veículos
visando averiguar as condições de freio, faróis,
pneus, buzina, correias, cabos, guinchos, etc.;
• Periodicamente serão ministradas palestras
educativas para todos os motoristas.
Programa de Combate ao Tabagismo, Controle
de Alcoolismo e Drogas que causam
dependência química:
• Esclarecimentos quanto aos riscos do uso;
informações quanto às patologias decorrentes
(pneumopatias,
hepatopatias,
neuropatias,
psicopatias, etc.); desviar o interesse do uso
destas drogas canalizando para práticas salutares
através de incentivos para esportes, leituras, jogos
recreativos, cinema, televisão, etc.; palestras
educativas específicas.
Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais
de Natureza Física, Química e Biológica:
• Definição de riscos; Físicos (ruído, vibração,
radiações, calor, umidade, etc.), Químicos
(poeiras, fumos, neblinas, névoas, pigmentos,
gases, vapores, etc.) e Biológicos (vírus,
bactérias, parasitas, fungos, etc.).
• Identificação e esclarecimentos dos riscos
inerentes a cada atividade; orientações quanto à
prevenção; controles biológicos; monitoramento
ambiental.
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA:
Conforme
estabelece
a
Norma
Regulamentadora nº 5 (NR-5), a CIPA será
organizada e instalada, sendo indicado como seu

presidente o gerente de produção da obra que,
pela função de comando, agilizará no sentido de
implantar medidas que eliminem ou neutralizem os
riscos levantados e avaliados.
Como membros da CIPA serão também
indicados trabalhadores, buscando-se abranger o
maior número de setores da obra, contando-se
sempre com representantes das áreas com maior
risco de acidentes, bem como daqueles setores
que pela experiência estatística registram alto
índice acidentário.
Os membros da CIPA serão treinados de
modo
a
estarem
aptos
a
identificar
qualitativamente os riscos e a elaborar o Mapa de
Riscos Ambientais tão logo sejam iniciados os
trabalhos.
Serão convidados a participar das
reuniões da CIPA representantes do Construtor e
de subcontratados.
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
A distribuição de EPI entre os
trabalhadores será realizada de acordo com o
Mapa de Riscos Ambientais e o P.P.R.A. –
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
sendo um kit de EPI mínimo distribuído para todos
os colaboradores no momento de sua chegada à
obra contendo: botas de cano longo (ou botas de
segurança e perneira), uniforme, capacete e
repelente de insetos.
O plano de treinamento visa proporcionar
a todos os empregados das obras conhecimentos
básicos de segurança do trabalho e da
necessidade do uso efetivo dos equipamentos de
proteção individual, bem como o seu valor de
proteção. Para tanto, todas as áreas serão
sinalizadas indicando a obrigatoriedade de uso e o
tipo adequado de EPI a ser utilizado.
No ato da entrega do EPI, o empregado
receberá instrução de quando e como deverá usar
o equipamento, além de assinar o termo de
responsabilidade, onde cite inclusive que está
ciente da obrigatoriedade e importância do seu
uso.
- Higiene e Saúde
A construtora deverá fornecer adequada
orientação às equipes para os diversos riscos com
a ingestão de água contaminada, de riscos de
veiculação de doenças pela água e alimentos, e os
riscos quanto à proliferação de doenças
sexualmente transmissíveis.
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- Comunicação com os Trabalhadores
Os procedimentos de comunicação social
a serem empregados no processo de implantação
das UTEs PNF I e PNF Ii serão desenvolvidos pela
Contratada de acordo com as diretrizes a serem
estabelecidas no Programa de Comunicação e
Educação Ambiental, que será apresentado no
PBA, quando da solicitação da Licença de
Instalação.
Neste item, apenas serão tratados os
procedimentos relacionados à comunicação no
âmbito do canteiro de obras, área de atuação do
construtor.
O construtor deverá dispor de meios de
comunicação próprios que garantam o perfeito
conhecimento, por parte de seus funcionários e
subcontratados, dos procedimentos a serem por
eles adotados em relação as suas funções
profissionais, seus direitos trabalhistas e sua
conduta frente aos aspectos relacionados à saúde,
segurança e meio ambiente, incluídos neste último
seu padrão de relacionamento com as pessoas
residentes nas áreas de influência do
empreendimento.
- Plano de Sinalização Preventiva
Além do plano de sinalização já
apresentado, todas as dependências das obras
serão sinalizadas de maneira que os trabalhadores
ou visitantes circulantes saibam dos cuidados a
serem tomados em cada área. Desta forma, ainda
se ter-se –á:
• Instalação de placas e cartazes de advertências
e placas de controle de velocidade nos locais de
trânsito de veículos de obra com ocorrência de
comunidades locais com escolas e áreas de
sensibilidade ambiental com possibilidade de
travessia de animais (mesmo que fora das
dependências dos canteiros);
• sinalização nas vias de acesso que serão
também voltadas para a população local, de
modo que sejam alertadas para os perigos da
obra e os cuidados necessários;
• o canteiro de obras todo sinalizado com
indicação de cada uma das instalações ali
existentes, os perigos de cada atividade em
andamento e, principalmente, os EPIs
necessários para tal.
• todos os locais sujeitos ao acesso de pessoas
e/ou veículos sinalizados, garantindo os

bloqueios ao tráfego onde necessário e a
segurança de passantes quanto ao trânsito de
máquinas, carretas, etc.
- Capacitação do Trabalhador
Os
procedimentos
relacionados
à
capacitação do trabalhador, por sua importância
para as obras das UTEs PNF I e PNF II e alcance
social, serão objeto de programa específico, a
serem apresentados no PBA, fazendo parte
Sistema de Gestão Ambiental.
- Mobilização e Desmobilização de Pessoas e
Empresas
A implantação da UTE PNF I e PNF II
implicará a mobilização de grande contingente de
mão-de-obra. Desta forma será política do
empreendedor, no tocante à mobilização de mãode-obra, garantir que o construtor a ser contratado:
• Priorize a contratação de mão-de-obra local para
os cargos relativos a atividades não
especializadas, buscando reduzir o contingente
de trabalhadores oriundos de outras partes do
estado.
• Estabeleça mecanismos específicos para a
implantação de parceiras com as prefeituras
locais a fim de regrar as contratações de
trabalhadores locais e garantir a plena
divulgação das vagas disponíveis.
• Estabeleça meios de treinamento de mão-deobra
voltados
à
população
local,
complementares aos que hoje são oferecidos na
região.
• Informe a cada profissional a expectativa de sua
permanência nas obras;
• Promova um trabalho integrado com a prefeitura
municipal, com órgãos de classe e com
empreendedores de outras obras da região,
entendimentos que facilitem a recolocação no
mercado de trabalho da mão-de-obra nas fases
de liberação dos trabalhadores;
• Promova o retorno de trabalhadores recrutados
em outras regiões a seus locais de origem.
Para a mobilização de empresas
prestadoras de serviço, serão selecionadas no
mercado
apenas
aquelas
que
estejam
devidamente licenciadas para as atividades fim,
sendo observados o tempo de experiência no
setor. Assim como na contratação de mão-de-
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obra, sempre que possível será priorizada a
contratação de empresas locais, desde que as
mesmas acompanhem os padrões de qualidade
previamente estabelecidos pelo empreendedor.
A desmobilização das empresas será
realizada conforme clausulas específicas de
contrato, respeitando prazos pré-estabelecidos.
3.5.11.

Sistema de Gestão dos Resíduos da
Construção Civil

Na construção das UTEs será implantado
um sistema de gestão dos resíduos da construção
civil. Tal sistema será elaborado de modo a
atender a uma UTE, podendo ser ampliado para o
caso da construção de duas ou mais usinas ao
mesmo tempo.
Ao se desenvolver a implantação do
sistema de gestão de resíduos para a construção
civil para o empreendimento, ter-se-á como
objetivo a elaboração de um conjunto de
atividades a serem realizadas dentro e fora do
canteiro, de modo a estabelecer e manter um
gerenciamento dos resíduos por meio de
educação ambiental contínua em anuência com
requisitos legais aplicáveis, apresentando as
seguintes atividades: Planejamento, Implantação,
Monitoramento (Controle) e Avaliação, conforme
abaixo descrito.
Planejamento
A fase de Planejamento será realizada a
partir do canteiro de obra e terá como objetivos:
• levantamento de informações junto às equipes
de obra, identificando a quantidade de
funcionários e equipes, área em construção,
arranjo físico do canteiro de obras (distribuição
de espaços, atividades, fluxo de resíduos e
materiais e equipamentos de transporte
disponíveis), os resíduos predominantes,
empresa contratada para remoção dos resíduos,
locais de destinação dos resíduos utilizados pela
obra/coletor;

• qualificação dos coletores;
• definição dos locais para a destinação dos
resíduos e cadastramento dos destinatários;
• elaboração de rotina para o registro da
destinação dos resíduos;
• verificação das possibilidades de reciclagem e
aproveitamento dos resíduos, notadamente os
de alvenaria, concreto e cerâmicos;
• prévia caracterização dos resíduos que poderão
ser gerados durante a obra com base em
memoriais descritivos, orçamentos e projetos.
Nesta fase, a área de suprimentos deve cumprir
o papel fundamental de levantar informações
sobre os fornecedores de insumos e serviços
com possibilidade de identificar providências
para reduzir ao máximo o volume de resíduos
(caso das embalagens) e desenvolver soluções
compromissadas de destinação dos resíduos
preferencialmente
preestabelecidas
nos
respectivos contratos.
A fase de Planejamento envolverá
treinamentos internos e externos para pessoal
administrativo, como engenheiros, estagiários,
administrativos,
mestres,
almoxarifes
e
encarregados, tendo como escopo a seguinte
itemização:
•

Conscientização sobre o tema

•

Diretrizes para utilização dos dispositivos

•

Atribuição de responsabilidades

•

Preparo de documentação

•

Orientação para o planejamento
Implantação

• preparação e apresentação de proposta para
aquisição e distribuição de dispositivos de coleta
e sinalização do canteiro de obras, considerando
as observações feitas por mestres e
encarregados;

A fase de implantação do programa será
iniciada imediatamente após a aquisição e
distribuição de todos os dispositivos de coleta e
respectivos acessórios, o que será feito através do
treinamento dos operários no canteiro, dando-se
relevância à instrução para o adequado manejo
dos resíduos, visando, principalmente, sua
completa triagem. Esta fase envolve, também, a
implantação de controles administrativos, com
treinamento dos responsáveis pelo controle da
documentação relativa ao registro da destinação
dos resíduos.

• definição dos responsáveis pela coleta dos
resíduos nos locais de acondicionamento inicial
e transferência para armazenamento final;

Com o início da fase de Implantação,
deverão ser empreendidos treinamento para todo
o pessoal da obra, tendo como tema:
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•

Conscientização

•

Atribuição de responsabilidades

•

Diretrizes para acondicionamento e coleta

•

Procedimento de gestão de resíduos

padrões de potabilidade da água, conforme
listagem nº 8 (Anexo H da NBR 10.004),
excetuando‐se os padrões de aspecto, cor,
turbidez e sabor.
As quantidades estimadas de resíduos
gerados na fase de obra no empreendimento são:

A fase de implantação terá as seguintes
etapas:
•

Aquisição e confecção dos dispositivos

•

Distribuição

•

Equipamentos de transporte interno
Possíveis Resíduos a serem gerados na
construção

Por se tratar de uma planta de geração de
energia os possíveis os resíduos a serem gerados
serão, de lixo industrial e doméstico.
Quanto aos riscos potenciais de
contaminação do meio ambiente (NBR (NBR
10004) 10004) os resíduos gerados serão do tipo:
• Classe 1 ‐ Perigosos

São aqueles que, em função de suas
características intrínsecas de inflamabilidade,
corrosividade,
reatividade,
toxicidade
ou
patogenicidade, apresentam riscos à saúde
pública através do aumento da mortalidade ou da
morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos
ao meio ambiente quando manuseados ou
dispostos de forma inadequada.
• Classe 2 – Não perigosos
2 A ‐ Não inertes - São os resíduos que
podem
apresentar
características
de
combustibilidade,
biodegradabilidade
ou
solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos
à saúde ou ao meio ambiente, não se
enquadrando nas classificações de resíduos
Classe I – Perigosos – ou Classe III – Inertes.
2 B- Inertes - São aqueles que, por suas
características intrínsecas, não oferecem riscos à
saúde e ao meio ambiente, e que, quando
amostrados de forma representativa, segundo a
norma NBR 10.007, e submetidos a um contato
estático ou dinâmico com água destilada ou
deionizada, a temperatura ambiente, conforme
teste de solubilização segundo a norma NBR
10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos

Manejo de Resíduos sólidos
Todos os resíduos gerados no canteiro de
obra serão recolhidos com frequência que não
produza impactos ao meio ambiente e minimize o
volume acumulado, de forma a evitar odores e
proliferação de insetos, roedores e outros vetores.
O canteiro deve ser dotado de recipientes de
coleta de lixo em número adequado à quantidade
de ambientes e o contingente de mão-de-obra no
local. A seguir contém a descrição de cada tipo de
resíduo que se espera gerar no canteiro de obras
das UTEs PNF I e PNF II, sua fonte, sua
classificação de acordo com a ABNT NBR
10004:2004,
e
as
alternativas
de
acondicionamento e de destinação final
correspondentes.
O quadro a seguir apresentado resume o
acima exposto.

Fonte

Descrição

Lâmpada
s
Fl

Classific
ação
(ABNT
NBR
10004:2
004)
Classe I
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Acondicionamento

Acondicionamento em
sacos
plásticos/
t b

Tratamento/Destinação
Final

Reciclagem ou disposição
em aterro classe I

Fonte

Escritório e
Almoxarifad
o

Ambulatório

Descrição

Classific
ação
(ABNT
NBR
10004:2
004)

Cartucho
s de tinta

Classe I

Papel/Pa
pelão

Classe II
B

Plástico

Classe II
B

Resíduos
de
varrição

Classe II
B

Resíduo
infectocontagios
o
Estopas
sujas por
solventes

Resíduos
de óleos e
graxas
Oficina
Mecânica

Cozinha
e
refeitório

Pátio
de
armação,
carpintaria e
central de
concreto

Latas
vazias de
ti t
Pilhas e
baterias
d
Metais
nobres e
sucatas

Classe I

Tratamento/Destinação
Final

Acondicionamento

Acondicionamento em
sacos
plásticos/
t b
Acondicionamento em
sacos
lá i /
b
Acondicionamento em
sacos
lá ti /t b
Acondicionamento em
sacos
plásticos/tambores ou
contêineres
Acondicionamento em
sacos plásticos com
identificação. Material
perfuro-cortante em
caixas de papelão duplo
padronizadas

Reciclagem ou disposição
em aterro classe I
Reciclagem ou disposição
em aterro sanitário
Reciclagem ou disposição
em aterro sanitário
Disposição
sanitário

em

aterro

Acondicionamento

Co-processamento,
destruição térmica ou
disposição em aterro
Parcela aquosa <20%:
Recuperação e rerrefino

Classe I

Acondicionamento em
tambores metálicos

Classe I

Acondicionados
em
tambores metálicos

Classe I

Acondicionamento em
caixas de madeira

Parcela aquosa >20%:
reprocessamento,
tratamento em estação de
tratamento de efluentes
líquidos industriais ou
destruição térmica ou
Destruição térmica ou
disposição em aterro
i d t i l Cl
I
Reprocessamento
ou
devolução ao fabricante

Classe II
B

Acondicionamento em
sacos
plásticos,
tambores, contêineres
ou em baias

Restos de
comida e
embalage
Resíduos
de caixa
de
gordura

Classe II
A

Entulhos
de
construçã
Embalage
ns
de
aditivos
d
Resto de
concretag

Reciclagem

Acondicionamento em
sacos
plásticos/tambores ou
Coletados no momento
da destinação por
caminhões do tipo Vacall

Disposição
sanitário

Classe II
B

Acondicionamento em
contêineres

Beneficiamento/reciclage
m ou disposição nas áreas
de bota fora

Classe I

Acondicionamento em
contêineres

Disposição em aterro
classe I ou queima

Classe II
B

Acondicionamento em
contêineres

Disposição
sanitário

Restos de
madeira

Classe II
B

Acondicionamento em
contêineres

Reciclagem/ Reutilização

Ferro de
armações

Classe II
B

Acondicionamento em
contêineres

Disposição
sanitário

Classe II
A

A coleta seletiva de resíduos será apoiada
pela distribuição de cartazes elucidativos e pela
orientação e supervisão constante do técnico
responsável pela coordenação do gerenciamento
de resíduos, além do treinamento prévio a que
serão submetidos todos os trabalhadores.

Destruição térmica

Acondicionamento em
sacos
plásticos/tambores

Classe I

A fim de garantir a coleta seletiva dos
resíduos gerados, o empreendedor providenciará
a disposição sistemática de recipientes de coleta
nas áreas internas e externas do canteiro de
obras, de acordo com os tipos preferenciais de
resíduo a serem gerados em cada locação.

em

aterro

Tratamento biológico ou
disposição em aterro
sanitário

em

em

A fim de garantir a integridade físicoquímica dos resíduos a serem gerados durante a
implantação do canteiro de obras das UTEs PNF I
e PNF II, eles deverão ser acondicionados em
recipientes constituídos de materiais compatíveis
com a sua natureza, observando-se a resistência
física a pequenos impactos, durabilidade,
estanqueidade e adequação com o equipamento
de transporte.
Todo e qualquer recipiente, independente
do grau de periculosidade do resíduo nele
acondicionado, deverá estar rotulado de forma a
identificar o tipo de resíduo e a sua origem. Os
recipientes terão cores específicas para cada tipo
de resíduo, conforme prescrito pela Resolução
CONAMA 275/01.
As imagens a seguir apresentadas são
exemplos de coletores:

aterro

aterro

Coleta e Segregação

Figura 3.45: Exemplo de coletor

A necessidade de providenciar a
segregação de resíduos na fonte tem como
objetivos principais preservar as propriedades
qualitativas
daqueles
com
potencial
de
recuperação e reciclagem, evitar a mistura de
resíduos incompatíveis, diminuir o volume de
resíduos perigosos a serem destinados e,
consequentemente, os custos de sua destinação.
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Resíduos Sólidos Perigosos, para posterior
destinação final.
Os locais de armazenamento devem ser
sinalizados, de fácil acesso, afastados de águas
superficiais, áreas alagadas, agrícolas ou de
vegetação.

Figura 3.46: Exemplo de coletor

Toda e qualquer manipulação de
recipientes contendo resíduos perigosos, no
interior da área de armazenamento, deverá ser
efetuada por pessoal dotado de Equipamento de
Proteção Individual (EPI) apropriado.
Transporte

Figura 3.47: Exemplo de coletor

Armazenamento
Por definição, armazenamento é uma
contenção temporária de resíduos, enquanto se
aguarda a destinação final adequada.
A contenção temporária de resíduos no
canteiro de obras será evitada ao máximo, através
da destinação diária de resíduos não perigosos
não inertes (classe II-B). Outros resíduos serão
destinados sempre que forem acumulados em
volume que justifique o transporte.
Cabe ressaltar que o armazenamento dos
resíduos deve ser feito de acordo com as classes
a que pertencerem (classe I, IIA e IIB). Pilhas,
baterias e embalagens de filmes para gamagrafia
e outras embalagens de produtos químicos,
devem ser segregadas à parte dos demais
resíduos.
Todos os resíduos que forem mantidos
armazenados por período superior a 36 horas
deverão ter suas quantidades e características
registradas em formulário específico.
Resíduos
não
perigosos
serão
armazenados em área dedicada ao depósito de
resíduos comuns (aterro sanitário), cujas
especificações deverão atender a ABNT NBR
11.174. Resíduos perigosos serão armazenados
em área edificada que atenda às recomendações
da ABNT NBR 12.235 – Armazenamento de

O técnico responsável pela coordenação
do gerenciamento dos resíduos gerados na
construção das UTES PNF I e PNF II deverá
certificar-se de que o transporte do local gerador
do resíduo até o aterro sanitário será realizado por
veículos
apropriados,
com
equipamentos
adequados ao peso, à forma e ao estado físico dos
materiais a serem transportados.
O transporte de produtos perigosos deverá
ser realizado conforme legislação pertinente
(Resolução CONAMA 001-A/86, Portaria 291 do
Ministério do Transporte e Decreto Federal No
96.044/88).
Destinação Final
Todas
as
alternativas
de
reaproveitamento, recuperação e reciclagem
devem
ser
consideradas,
antes
do
encaminhamento dos resíduos para outras formas
de destinação final.
Os resíduos que não podem ser reciclados
e que têm como destino final indicado o aterro,
serão encaminhados para aterro licenciado pelo
órgão ambiental INEA.
Procedimentos Técnico-Operacionais
A seguir são apresentados procedimentos
técnico-operacionais
específicos
para
os
principais tipos de resíduos a serem gerados
durante as obras de construção do Parque
Termoelétrico
Resíduos Recicláveis (Papel, Plástico, Vidro e
Metal)
Picotar ou compactar, quando possível, os
resíduos constituídos por papel e plástico, antes
de serem acondicionados.
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Os resíduos que, em função de suas
dimensões, não puderem ser previamente
acondicionados, a exemplo de sucata metálica,
devem ser estocados em baias identificadas até o
seu destino final.
•

Óleo Retido no Separador de Água e Óleo e
Resíduos de Óleo Lubrificante ou
Hidráulico

Os efluentes da oficina e do pátio de
veículos serão drenados, coletados por canaletas
laterais e direcionados para uma caixa separadora
de água e óleo. O efluente líquido, isento de
partículas oleosas, será lançado na rede de
drenagem pluvial do canteiro.
O dimensionamento dos separadores de
óleo será realizado com base na Norma da API
421 (American Petroleum Institute – Design and
Operation of Oil-Water Separators). O óleo retido
no separador será removido por firam
especializada em beneficiamento de óleo,
devidamente licenciada no órgão ambiental
estadual, INEA.
•

Pilhas e Baterias Usadas

Manter as baterias usadas sobre bandejas
capazes de reter eventuais vazamentos, em área
abrigada, até que sejam encaminhadas para o
sistema de destinação final.
•

Latas Vazias de Tintas e Solventes

Coletar, na fonte de geração, os resíduos
constituídos por latas vazias de tintas e solventes,
e acondicioná-los em tambores de boca larga e
com tampa.
•

Resíduos de Concretagem

As embalagens de aditivos (resíduos
Classe
I)
deverão
ser
devidamente
acondicionadas e encaminhadas para disposição
em aterros controlados. O mesmo deve ser feito
para resíduos oriundos do transporte de material
para a concretagem.
Após a lavagem de betoneiras, os
resíduos retidos nas caixas coletoras deverão ser
devidamente transportados e dispostos no aterro
sanitário.
Antes do lançamento de qualquer
concreto, o material resultante da limpeza
(material solto e deteriorado, lama, silte,

vegetação, saibro, areia, fragmentos de rocha,
restos de nata proveniente do concreto de
enchimento ou outro material) deverá ser
acondicionado e encaminhado para destinação
final em aterro licenciado pelo órgão ambiental
estadual, INEA.
No final da concretagem, checar a
existência de resíduos de concreto, devendo os
mesmos ser recolhidos e encaminhados para o
canteiro visando à disposição final em aterro
licenciado pelo órgão ambiental estadual, INEA.
Os equipamentos de proteção (EPI’s)
retirados de operação serão avaliados, e quando
possível, serão recuperados por fornecedores
especializados.
•

Restos de Madeira

Os resíduos de madeira (classe II B), com
destinação potencialmente mais complexa, serão
encaminhados à área de armazenamento
temporário, permitindo uma reutilização futura ou
reciclagem. Podendo, por exemplo, ser destinados
ao processo de produção de componentes
cerâmicos, alimentando fornos industriais em
condições controladas.
a)

Monitoramento/Controle

O Monitoramento será feito através da
avaliação do desempenho da obra, por meio de
check-lists e relatórios periódicos, em relação à
limpeza, triagem e destinação compromissada dos
resíduos. Isso deverá servir como referência para
a direção da obra atuar na correção dos desvios
observados, tanto nos aspectos da gestão interna
dos resíduos (canteiro de obra) como da gestão
externa (remoção e destinação). Com a entrada de
novos empreiteiros e operários ou, ainda, diante
de insuficiências identificadas durante as
avaliações, deverão ser feitas novas sessões de
treinamento.
Dentro da fase de Controle, são etapas
principais:
• Manutenção dos dispositivos
• Verificação periódica do acondicionamento
• Controle da necessidade de retirada
• Programação com empresas cadastradas
• Elaboração de Controle de Transporte de
Resíduos – CTR
•
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b)

as áreas completamente livres. Eventuais danos
serão reparados para deixar os espaços usados
nas condições originais.

Avaliação

Durante a atividade de Avaliação, serão
realizadas avaliações internas, onde serão
observados os seguintes itens:
• Check List de avaliação mensal (exigência do
procedimento interno)
• Auditoria interna do Sistema de Gestão da
Qualidade
• Auditoria interna integrada de qualidade,
segurança e gestão de resíduos (a cada seis
meses)
c)

Aspectos de Melhoria Contínua

• Criação de Indicadores para alimentação do
planejamento da obra
• Projeto de Gerenciamento de Resíduos: Piloto
em andamento
• Influência em todas as áreas da empresa
(participação)
• Necessidade de criação de critérios e diretrizes
para concepção do produto e especificações do
projeto
• Critérios para seleção de fornecedores e
produtos
3.5.12.

Desativação do Canteiro de Obras

Assim como deve-se ter cuidado ao se
construir o canteiro de obras, o mesmo deve
ocorrer na sua desmobilização.
A desmontagem do canteiro deverá
ocorrer apenas após a plena conclusão do
comissionamento das UTE construídas, uma vez
que sua estrutura deverá ser utilizada pelos
técnicos que serão responsáveis pela montagem
dos seus equipamentos.

Os materiais a serem descartados
decorrentes da desmontagem do canteiro deverão
obedecer a todas as normas vigentes em relação
ao seu descarte.
O assoalho concretado remanescente
desse canteiro poderá ser aproveitado como
estacionamento para veículos de operários e
visitantes quando na fase de operação das UTE,
tendo em vista o mesmo já ser dotado de SAO.
Os procedimentos básicos a serem
adotados na desativação do canteiro de obras
consistem em:
• Recuperação geral de áreas ocupadas
provisoriamente, com remoção de pisos e áreas
concretadas, em caso de não haver mais
necessidade das estruturas, além de remoção de
entulhos em geral, regularização da topografia e
drenagem superficial;
• Remoção do entulho existente, enviando para
local devidamente licenciado para essa
finalidade;
• Limpeza geral de todos os componentes do
sistema de drenagem superficial, inclusive
remoção dos componentes de drenagem
provisórios;
• Inspeção final dos sistemas de tratamento de
efluentes sanitários;
• Inspeção de áreas de lavagem de máquinas e
equipamentos, de estocagem e manipulação de
combustíveis, óleos e graxas, visando a
identificar contaminações do solo e águas e,
adoção de providências para sua recuperação; e
• Elaborar Termo de Encerramento de Utilização
de Área com as devidas assinaturas previstas e
encaminhar ao órgão licenciador.

Todas as instalações provisórias e os
dispositivos de lançamento e construção serão
desmontados, demolidos e removidos, deixando
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3.5.13.

Dutos Submarinos e Terrestres implantação

Denomina-se dutos submarinos ou
terrestre toda tubulação, os equipamentos e os
acessórios interligados, necessários ao transporte
granéis líquidos de petróleo, de combustível, gás
natural, GNL, água, etc. desde o ponto de saída na
estrutura submarina até o ponto final localizado no
complexo termelétrico ou estação de válvulas
localizada no condomínio industrial do PNF.
Os dutos do empreendimento serão
divididos em duas seções: submarina e terrestre,
distintas pelas técnicas construtivas e normas
aplicáveis.
As
coordenadas
geográficas
que
localizam dos dutos terrestres e submarinos
encontram-se listadas nas tabelas a seguir:

COORDENADAS UTM DE LOCALIZAÇÃO DOS DUTOS SUBMARINOS (Oleoduto e
gasoduto)

PONT
O
PT01
PT02
PT03
PT04
PT05
PT06
PT07
PT08
PT09
PT10

PONT
O
PT1
PT2
PT3
PT4
PT5
PT6
PT7
PT8

•

DUTO TERRESTRE (Gasoduto)
CORDENADAS UTM
DIREÇÃO
LONGITUD
RUM
COMPRIMENT
LATITUDE
AZIMUTE
E
O
O
289.479,00
7.628.094,0
NW
55°23´32”
0,68 Km
E
0S
288.950,23
7.628.814,3
NW
37°25´37”
2,08 Km
E
2S
287.197,00
7.630.736,0
N
06°33´08”
5,78 Km
E
0S
286.097,00
7.636.764,0
NW
88°19´22”
4,86 Km
E
0S
280.964,00
7.636.697,0
110°32´55
SW
3,70 Km
E
0S
”
277.382,00
7.635.000,0
SW
83°59´55”
4,57 Km
E
0S
275.609,00
7.635.050,0
N
40°44´46”
0,96 Km
E
0S
247.694,00
7.636.066,0
E
0S
TOTAL
22,0Km

FAIXA DE SERVIDÃO ADMIISTRATIVA = 20m DO
EIXO DO GASODUTO PARA CADA LADO

PT11
PT12
PT13
PT14

COORDENADAS UTM
LONGITUD
E
290.900,5
4
291.393,0
9
291.885,6
3
292.378,1
8
292.870,7
2
293.363,2
7
293.855,3
8
294.348,3
2
294.840,6
7
295.333,2
1
295.825,6
3
296.318,1
8
296.590,4
3
296.780,7
4

DIREÇÃO

LATITUDE

RUM
O

7.628.433,60

SE

7.628.344,80

SE

7.628.256,50

SE

7.628.168,10

SE

7.628.079,70

SE

7.627.991,40

SE

7.627.902,40

SE

7.627.814,10

SE

7.627.725,60

SE

7.627.637,10

SE

7.627.548,40

SE

7.627.460,01

SE

7.627.411,10

SE

7.627.360,90

SE

AZIMUTE
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”
100°20´0
0”

TOTAL

COMPRIMEN
TO
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
0,5 Km
7,0 Km

Dutos submarinos
Os
dutos
submarinos
serão
dimensionados para uma vida útil de 40 anos
desde que os devidos procedimentos de
manutenção e inspeção sejam realizados.
A seção submarina não enterrada será
constituída de tubos de aço de alta resistência com
doze metros de comprimento. A tubulação será
isolada da água do mar por meio de um
revestimento externo anticorrosivo e ânodos de
sacrifício, montados na tubulação de forma
espaçada ao longo de seu comprimento visando
proteger possíveis falhas no revestimento
anticorrosivo.
Visto que o gás a ser transportado estará
seco, não é esperada corrosão interna na
tubulação, porém tipicamente uma pequena
película de espessura de 1,6mm é adicionada
sobre a espessura requerida pelo projeto inicial.
A parte não enterrada ainda necessitará
de revestimento de concreto sobre o anticorrosivo
visando a estabilidade do gasoduto no fundo
marinho quando sujeito às forças hidrodinâmicas
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ambientais devido à ação das ondas e da
correnteza.
A seção terrestre também é constituída de
aço de alta resistência, sendo revestida
externamente com revestimento anticorrosivo. Os
dutos terrestres estarão dispostos em valas que
serão posteriormente e recobertas. Caso a
resistividade do solo seja inferior, será possível a
utilização de anodos de sacrifício montados
diretamente sobre a tubulação, semelhante a
como é realizado na seção submarina.
Os dutos atenderão à norma ASME B31.8,
complementada pelo API 1111 no que se refere as
especificidades da seção submarina, o duto foi
dimensionado atendendo os seguintes itens,
pressão interna, pressão externa, flambagem local
devido apenas à pressão externa, flambagem de
propagação e esforços mecânicos combinados.
Os coeficientes hidrodinâmicos a serem
considerados no projeto do duto são, coeficiente
de arrasto (Cd): 0,7; de sustentação (Cl): 0,9; de
massa adicional (Cm): 3,29.

Após os levantamentos batimétricos e as
sondagens pertinentes e após a determinação do
local onde ficará ancorado as embarcações de
combustível e de armazenamento de GNL
(FSRU), foi determinado o traçado do lançamento
dos dutos (combustível, GNL e água). Este traçado
foi determinado de acordo com as premissas de
menor impacto ambiental, menor distância entre
os dois pontos (entrada dos dutos em terra e o
local que as embarcações ficarão ancoradas.
O trecho inicial da seção submarina dos
dutos será enterrado e ela irá aflorar após a zona
litorânea, em uma profundidade em torno de 5 a 7
metros abaixo do nível do solo cuja extensão entre
a entrada dos dutos em terra e o local que o duto
irá aflorar no solo marinho terá aproximadamente
1.600m, (entrada dos dutos em terra e o local que
o duto irá aflorar no solo marinho será após a zona
de arrebentação), deste ponto em diante os dutos
seguirão apoiados no solo marinho.

O GNL a ser transportado pelo gasoduto é
classificado na categoria D dos fluidos: Gás natural
monofásico atóxico. Será considerada a folga
dimensional para absorver efeitos térmicos e a
estabilidade de fundo.
Os dutos serão fabricados por empresas
especializadas, e eles terão o diâmetro de até 34
polegadas, pois também poderá servir como
estocagem, espessura de no mínimo 12,7mm,
serão de aço especial com uma sobre espessura
de 1,6mm, o espaçamento entre os anodos será
de 120m e a pressão do gás deverá ser de 100 bar
(nível do mar) com a temperatura do gás entre 5º
C a 10º C.
A instalação dos dutos exige planejamento
e levantamentos de campo, do solo, do substrato
marinho para poder determinar exatamente o
ponto de entrada do furo direcional e onde ele irá
aflorar no solo marinho.
É importante mencionar que nos dois
locais as eventuais interferências com as
tartarugas marinhas serão tratadas conforme
parecer do Dr. Gustavo Martinez, documento em
anexo.
Foram
realizados
levantamentos
batimétricos para se determinar as profundidades
e o relevo e sondagens e para se determinar a
feições superficiais do solo marinho.

Figura 3.48: Perfil de praia

A técnica a ser utilizada para enterrar o
trecho inicial dos dutos submarinos será através
de Perfuração Direcional Horizontal. Esta é uma
técnica "sem abertura de vala" que permite a
instalação de tubos com a total segurança,
minimizando o impacto sobre o meio ambiente
(fauna, flora e moradores locais).
Nesta técnica
seguintes fases:

são

consideradas

as

a) Perfuração
A perfuração do furo piloto de acordo com
um perfil predefinido, que leva em consideração a
geologia do local, as restrições de cobertura e a
profundidade aceitável pelo duto a ser instalado. A
orientação precisa é obtida usando sondas
eletromagnéticas logo atrás da ferramenta de
perfuração.
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b) Alargamento
Alargamento do furo piloto com a ajuda de
trados
adaptados
ao
solo
encontrado.
Dependendo do diâmetro da calibração, uma ou
mais passagens de perfuração são necessárias
para obter um furo de diâmetro suficiente para
poder inserir o tubo, preservando a integridade do
seu revestimento.
Figura 3.50: Canteiro de obra

c) Puxamento
O puxamento da coluna a canalização,
pré-vista e pré-testada, e é possível fazer uma
viagem ao longo do caminho da travessia
A imagem a seguir apresentada ilustra o
acima descrito.

Figura 3.49: Shore Approach

Figura 3.51: Perfuratriz

Para ilustrar melhor esta fase da obra
seguem abaixo imagens obtidas no site da Intech
Engenharia para a implantação de uma linha de
dutos de aço carbono Ø 12,75” para condução de
gás, pelo método de Perfuração Horizontal
Direcional, em zona de aproximação de praia
(Shore Approach), no Campo de Jubarte,
localizado ao norte da Bacia de Campos. Este
gasoduto interliga os Campos de Produção do
Parque das Baleias até a praia do Além nas
proximidades do Município de Anchieta – ES.
“ Destaque: Instalar uma coluna de tubos
de aço carbono para passagem de gás em solo
aluvionar, rocha gnaisse e sedimentos marinhos
motivo pelo qual se tornou necessária a
estabilização no início da rota do furo por meio de
cravação de um tubo camisa de aço Ø30” e
comprimento de 83 m utilizando-se de um martelo
pneumático com capacidade de 18,600 N m. Esse
procedimento foi feito para garantir a estabilidade
do trecho inicial do furo durante o desenvolvimento
das operações de perfuração direcional.

Construção: 2009
Cliente: PETROBRAS/ SUBSEA 7 DO BRASIL
Local: Ponta de Ubu - Anchieta - ES
Execução: SHORE APPROACH
Furos: DN – 24" x 1.158m
Tubo Condutor: Aço Carbono DN = 12"

“

Figura 3.52: Local inicial da perfuração

A seção submarina será construída por
tubulações
compradas
de
fornecedores
especializados e fornecidas em barras que serão
soldadas em uma balsa de lançamento. Estas
barras serão soldadas, inspecionadas por técnica
não destrutiva e será aplicado revestimento das
juntas e alinhadas por equipamentos de tração e
rampa de lançamento que irá guiar a tubulação
para fora da balsa.
As atividades de acoplamento, soldagem,
e revestimento da junta de campo irão compor o
processo de lançamento que será desenvolvido de
forma sincronizada, em cabines independentes.
Após a conclusão da atividade desenvolvida na
junta dentro de cada uma dessas cabines, o tramo
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será deslocado no sentido longitudinal através do
apoio de um sistema de tração montado no
canteiro e, direcionado para essa atividade.

instalação de eventuais calçamentos necessários
e testes de estanqueidade, integridade e testes de
pressão.
A interligação dos dutos com o píer de
atracação ou com o sistema de ancoragem sem
cais será realizada por mergulhadores.
A imagem a seguir apresentada ilustra um
duto submarino apoiado no leito marinho.

Figura 3.53: Soldagem e inspeção em balsas de lançamento de dutos

Figura 3.55: Exemplo de duto submarino apoiado no leito marinho

Para a construção do duto submarino, a
empresa contratada para o serviço terá que
construir o seu próprio canteiro de obra dentro dos
padrões exigidos pela legislação trabalhista,
ambiental e demais órgãos pertinentes. A balsa
que transportará os dutos para a implantação dos
trechos marítimos servirá como canteiro flutuante
na instalação do duto.

Figura 3.54: Lançamento de dutos

Durante as operações de lançamento a
embarcação de lançamento estará ancorada e
será acompanhada por rebocador(es) e barcos de
apoio que auxiliarão nas manobras e trarão
segurança operacional.
A construtora, com base no processo
descrito, instalará em seu canteiro uma linha de
montagem semelhante as existentes nas balsas
de lançamento de dutos. O canteiro terá área de
armazenamento de tubos, área para instalação da
rampa de abastecimento de tubos (pipe rack),
cabines
direcionadas
para
acoplamento,
soldagem,
ensaios
não
destrutíveis,
e
revestimento de junta.
Após o lançamento será realizado as
inspeções submarinas que terão a finalidade de
obter as coordenadas do gasoduto lançado,
verificação de integridade dos dutos, locais onde o
duto não esteja apoiado no solo marinho para a

Com base em estimativa do número de
trabalhadores envolvidos e tempo da obra, esperase a geração de 3.000 litros de efluente líquido e
60 kg de resíduos sólidos, durante um período de
cerca de 348 dias. Eles terão tratamento e
destinação adequados, conforme já descrito
anteriormente.
É importante informar que os únicos
descartes produzidos na instalação dos dutos
submarinos são os resíduos retirados do duto ou
os pequenos volumes extravasados que ocorrem
com o lançamento/recebimento de pigs. Estes
ficaram retidos em bacia de contenção e são
drenados para um tanque receptor e dali
encaminhados para tanque existente para esta
função.
Após a execução da instalação do duto, o
mesmo será testado hidrostaticamente, conforme
preconiza a DNV 2000. Na parte submarina, a
pressão de ensaio preconizada é de 1,5 vezes a
pressão de projeto.
Na execução do teste hidrostático serão
utilizados três tipos de produtos químicos:
•

bactericida (Blacksmith 0-3670)
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•

sequestrador de oxigênio (Blacksmith 0-3670)

•

traçador fluorescente (Fluorisceína)

Dutos Terrestre

Em virtude do teor de toxidez dos produtos
químicos necessários ao teste hidrostático da
parte submarina, o volume de água utilizado no
teste deverá ser coletado para tratamento e
descarte final adequado conforme estabelecido
pelo empreendedor.

A instalação dos dutos terrestre exige que
sejam realizados levantamentos topográficos e
geotécnicos na faixa de domínio para a sua
execução, além de levantamentos de resistividade
elétrica do solo e dos locais de passagens dos
cabos de potência.

Alternativamente ao furo direcional, os
dutos poderão transpor a área costeira com uma
ponte construída em pilotis, e ao final da ponte os
mesmos seguiriam pelo solo marinho até a cota 15m.

A exemplo dos dutos marítimos os dutos
terrestres também serão fornecidos por
fornecedores tradicionais e de acordo com as
normas vigentes.

É importante ressaltar o Porto Norte
Fluminense teve na sua licença LP No IN 043610
concedida em 25/01/2018 e nesta licença está
previsto a construção de um terminal portuário que
já prevê a construção desta ponte.

É importante mencionar que os dutos são
fornecidos em barras e os mesmos deverão ser
soldados em campo com equipamentos de
aproximação,
soldagem
e
revestimentos
adequados. Além disso, a instalação deverá ser
realizada por empresa especializada.

A ponte de acesso será construída com
pilotis e esta ponte poderá ter até 1.000m de
comprimento.

Figura 3.57: .Galpão do Fornecedor de dutos
Figura 3.55: Corte Esquemático da ponte do projeto do
Porto Norte Fluminense licenciado – LP No IN 043610 de 25/01/18

Figura 3.56: Corte Esquemático da ponte do projeto do Porto Norte
Fluminense licenciado – LP No IN 043610 de 25/01/18

A instalação destes dutos prevê as
seguintes etapas:
• Mobilização;
• Identificação da faixa de domínio e abertura de
pista;
• Limpeza e nivelamento da faixa de domínio
• Recebimento e Inspeção dos tubos e materiais;
• Abertura e preparação da vala;
• Distribuição dos tubos na faixa de domínio;
• Curvamento de tubos, onde necessário;
• Soldagem, inspeção e revestimento da junta;
• Abaixamento do duto na vala;
• Cobertura / preenchimento da vala;
• Limpeza, recuperação e revegetação da faixa de
domínio;
• Interligação com o recebedor de esferas e com a
seção submarina;
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• Enchimento, limpeza e inspeção interna do
gasoduto;
• Teste hidrostático;
• Condicionamento;
• Sinalização da faixa de domínio;
• Criação de mecanismo de proteção das novas
instalações;
• Desmobilização.

Figura 3.61: Abertura da cava e lançamento do duto

Figura 3.58: Dutos para serem instalados

Figura 3.62: Sinalização (exemplo)

a)

Pré-requisitos de inspeção

Figura 3.59:Montagem e alinhamento em campo

A fabricação e o fornecimento do duto,
deve prever e ser implementado um programa de
inspeção; este programa será baseado na
avaliação de risco e de definirá os parâmetros e
critérios de inspeção.
Estarão inclusos:
•
•

Teste de pressão do sistema;
Teste do equipamento de segurança;
o Equipamento de controle de pressão;
o Equipamento
de
proteção
contra
sobrepressão;
o Sistemas de parada emergenciais;
o Válvulas de parada automáticas;

Figura 3.60: Construção e soldagem

• Perda de espessura da parede do duto;
o Entalhes e trincas; e
o Dimensão interna do duto.
b)
•

Pré‐Comissionamento
Teste hidrostático;
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•
•
•

Limpeza do duto e seus componentes;
Aferição da ovalização e desalinhamento do
duto;
Secagem do duto.

As imagens a seguir
descrito.

ilustram o acima

•
•
•

Composição, vazão, densidade e viscosidade
do gás;
Parâmetros definidos para o controle de
corrosão; e
Concentração de constituintes tóxicos, se
houver.

Figura 3.65: Exemplo de Inspeção

d) Detalhamento
instalação

dos

procedimentos

da

Figura 3.63: Exemplo de Limpeza dos dutos

A supressão da vegetação somente será
na Área de Influência Direta do empreendimento,
somente com a finalidade de abertura de vias de
acesso, instalação do canteiro de obras, bota-fora
e áreas adicionais de trabalho.
A limpeza dos locais de trabalho durante o
processo de remoção são:
• Os locais de obra deverão ser delimitados não
podendo ocorrer nenhuma remoção fora dos
limites previamente delimitados;
• As árvores que porventura forem removidas
deverão dentro desses limites;
Figura 3.64: Exemplo de Testes de hidrostático

c) Comissionamento
Consiste na remoção completa do ar do
gasoduto utilizando gás natural antes que a
pressão seja aumentada até o nível necessário
para o teste de operação de setenta e duas horas.
Serão verificados pelo menos os seguintes
parâmetros:
•
•
•

Controle de pressão ao longo do duto;
Controle da temperatura ao longo do duto;
Controle do ponto de orvalho;

• As árvores localizadas fora dos limites dos
locais de obra não deverão ser, suprimidas;

• Toda e qualquer operação de supressão ou
remoção de vegetação só poderá ser iniciada
mediante autorização expressa do órgão
ambiental competente.
O solo proveniente da escavação será
armazenado em local apropriado e todo material
retirado, quando possível, será retornado à vala. O
material escavado das valas não poderá interferir
com o sistema de drenagem existente ou com
instalações de terceiros.
Os materiais retirados da escavação serão
depositados a uma distância superior a metade da
profundidade, medida a partir da borda do talude.
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A na fase de licenciamento de instalação,
deverá ser apresentado plano de acessos às
áreas dos canteiros de obra/estocagem de tubos e
à faixa, deverá também apresentar planta que
indique as estradas principais as estradas
secundárias, vias vicinais, caminhos e trilhas
existentes, cujos traçados serão utilizados como
acesso à faixa, indicando as sinalizações
horizontais e verticais a serem implantadas.
Nas áreas onde houver necessidade de
novos acessos ou onde os existentes estiverem
intransitáveis, serão abertas vias de acesso que
deverão ser aprovadas pela fiscalização da obra.
Deverá também ser elaborado, para
apresentação no licenciamento de instalação um
programa de melhorias das condições das
estradas, compatível com o tráfego previsto, bem
como apresentar Plano de Manutenção e Controle
de Emissões Veiculares e Equipamentos, de forma
a minimizar e manter controle constante sobre
estas emissões. Este plano deverá prever e
assegurar formas para minimizar e controlar a
emissão
de
particulado
proveniente
da
movimentação de terra e circulação de veículos.

almoxarifado e demais materiais o canteiro de obra
central localizado no Porto Norte Fluminense.
No local das obras ficarão as máquinas e a mão
de obra para a instalação que todos os dias sairá
do canteiro central em direção as obras.
A prioridade de mão de obra será a local,
que além de trazer emprego para a região esta
prática traz conforto para os trabalhadores vez que
os mesmos trabalham próximo ao local de suas
casas.
Os locais que tiver lançamentos de
efluentes cuja origem seja oficinas mecânicas,
locais de lavagem, lubrificação de veículos,
deverão nestes locais serem construídos
canaletas e caixas separadoras de água e óleo
para
posterior
remoção
por
empresa
especializada, credenciada pelo Porto Norte
Fluminense.
Os resíduos sólidos serão separados
conforme a simbologia apresentada na figura
abaixo:

Será também desenvolvido para o
licenciamento de instalação, o Programa de
Acompanhamento e Resgate do Patrimônio
Arqueológico determinará a destinação de sítios
arqueológicos ou paleontológicos que porventura
sejam localizados na área do empreendimento.
Na transposição por pequenas redes de
drenagem e em áreas de várzeas, os movimentos
de terra, bem como o balanceamento de materiais,
deverão ser equacionados de forma a não
provocar carreamento de material sólido;
Os acessos permanentes às áreas de
Válvulas de Bloqueio, após a conclusão das obras
e durante toda a fase operacional, serão mantidos
em boas condições de tráfego. Os acessos
provisórios somente serão abertos com a
autorização dos proprietários ou dos órgãos
públicos responsáveis (Prefeituras);
Os acessos provisórios (caminhos de
serviço), após a conclusão da obra, terão as suas
áreas completamente restituídas para suas
condições originais, conforme documentação
fotográfica registrada em arquivo fotográfico
produzido antes de sua abertura.
O canteiro das obras de instalação terá
como base para armazenamento de ferramentas,

Figura 3.66: Exemplo de Sinalização dos resíduos sólidos

Na instalação dos dutos deverão ser
utilizados as seguintes máquinas e veículos:
•
•
•
•
•

Retroescavadeira;
Tratores esteira;
Motoniveladora;
Caminhões e
Veículos de apoio.
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Estes veículos serão ser abastecidos e
lubrificados no canteiro das obras, através de
caminhões projetados especialmente para esta
finalidade. Esses veículos são dotados de
dispositivos automáticos específicos para o
abastecimento e lubrificação de todos os
equipamentos e máquinas que serão utilizados
nas obras. Estas áreas também serão protegidas
por lonas para a execução destes serviços de
modo a evitar qualquer contaminação do solo.
As imagens a seguir apresentadas
ilustram os caminhões de abastecimento.

Considerando que fundo deverá ficar
nivelado, será necessário remover todas as
irregularidades e caso haja necessidade de
remoção de rocha ou qualquer outro material muito
duro ou difícil de ser removido, deverá ser utilizado
marteletes pneumáticos ou hidráulicos. Caso seja
necessário o uso de material explosivo, deverão
ser observadas as disposições do PE-4150.446521-954-SWZ-008.
Caso surjam infiltrações ou percolações
deverão ser adotados meios apropriados como por
exemplo, colchão de areia e dreno cego, para a
drenagem no fundo da vala.
É importante ressaltar que a vala deverá
ficar aberta pelo menor tempo possível, neste
sentido, a abertura da vala somente será realizada
após a soldagem das colunas que serão baixadas
e não será autorizado nenhum avanço muito
grande na abertura das valas.

Figura 3.67: Caminhões para abastecimento de máquinas e equipamento

A abertura da vala deverá atender o
cronograma e as autorizações emitidas pelo fiscal
da obra e pelos órgãos responsáveis e é
necessário que haja sinalização, e todos os
procedimentos necessários para garantir a
segurança.
O material das escavações deve ser
colocado de tal forma a não causar nenhuma
obstrução. O material da escavação da vala será
colocado a sua esquerda com um afastamento
superior a metade da profundidade da vala.
A profundidade da vala do gasoduto
deverá ser no mínimo de 2 metros, a largura
mínima da vala será de 1,80 m para tubulação com
o diâmetro de até 34”.
A construção da vala deverá ser adequada
a cada tipo de terreno se em terrenos arenosos, a
vala será aberta de forma rampada, a fim de evitar
o seu desmoronamento.

3.68: Caminhões para abastecimento de máquinas e equipamentos

e)

Escavação e Fechamento da Vala

As obras de escavação da vala deverão
ser precedidas de projeto especial, sendo que o
fundo da vala sempre deve ficar nivelado na
profundidade estabelecida no projeto.
É importante sinalizar com estacas o eixo
da vala e nos locais onde houve curvas horizontais
ou profundas a vala deverá ser mais larga para
acomodar melhor a tubulação. O eixo da vala será
demarcado pela topografia.

Onde houver criação de animais, a vala
deverá ser interrompida em alguns locais e assim
permitir a passagem e os pontos de passagem
serão definidos no local conforme cada situação.
Nos trechos paralelos a dutos existentes,
deverá ser previsto o escoramento da vala onde
houver risco de desmoronamento de material,
evitando a desestabilização do duto existente.
A entrada de pessoas e realização de
serviços no interior da vala com profundidade
superior a 1,25 m deverá seguir as seguintes
observações:
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• Verificação da estabilidade de forma a garantir
que a mesma não irá ceder;
• A certificação da estabilidade deverá ser
realizada por profissional técnico capacitado;
• É proibido a entrada na vala antes que o técnico
ateste a segurança.
• Prever meios de saída rápida (escada de
emergência);
Nos locais habitados ou nas suas
proximidades, as valas deverão ser cercadas e
sinalizadas com placas de advertência, e barreira
de isolamento em todo seu perímetro, para evitar
queda de pessoas ou veículos. O isolamento
poderá ser com fitas zebradas, telas metálicas ou
plásticas, tapumes entre outros meios a depender
do local e permanência do tipo de isolamento.
Caso as escavações sejam realizadas em
vias públicas estas deverão ser sinalizadas com
placas de advertência, cones, ou qualquer outro
meio que de forma muito clara informe os
motoristas e pedestres para prestarem a atenção
e para que os mesmos reduzam a velocidade.
A empresa responsável pelas escavações
deverá garantir que nenhuma pessoa tenha
acesso às áreas de trabalho, sendo assim proibido
a entrada de pessoas não autorizadas.
Em locais que tenham a presença de
crianças, será necessário a permanência de
vigilante 24 horas por dia até que a escavação
esteja finalizada.
Em locais de passagem obrigatória de
pessoas ou veículos, a empresa responsável pelas
escavações deverá prover meios para que haja a
travessia com segurança, entende-se por meios,
pontes, escadas, rampas, plataformas entre
outras, além disso estes meios deverão ter
resistência mecânica adequada ao peso que serão
submetidas, além de ter guarda-corpo e corrimões.
Seguem abaixo as etapas sugeridas da
construção do gasoduto:
1. Abertura, limpeza (vegetação rasteira
supressão de vegetação necessária);

e

2. Nivelamento da faixa para a passagem dos
equipamentos e máquinas;
3. Transporte
de
pessoas
(equipamentos e tubos);

e

materiais,

4. Locação da área de armazenagem, dos
canteiros de obras locais de distribuição de
materiais ao longo da faixa;
5. Inspeção e limpeza interna das tubulações;

6. Acoplamento das tubulações;
7. Soldagem, lembrar que as extremidades das
colunas deverão ser mantidas fechadas com o
uso de tampões, esta medida evita que animais
ou quaisquer materiais estranhos entre nos
tubos;
8. Inspeção da soldagem (visual e ultra-som);
9. Abaixamento da tubulação, de forma gradual e
uniforme para evitar eventuais danificações na
tubulação;
10.Instalação do sistema de proteção catódica. O
sistema consiste na instalação de leitos de
anodos, dos retificadores e pontos de testes
eletrolíticos em locais predefinidos, ao longo do
gasoduto;
11.Recobrimento e compactação imediatos da
vala com o mesmo solo da escavação;
12.Limpeza da faixa de domínio, a serem
executados após a conclusão da cobertura da
vala do gasoduto;
13.Teste hidrostático a ser executado após a
conclusão da construção e montagem do
gasoduto; A pressão máxima de teste não
deverá ser superior àquela que introduza na
tubulação tensões maiores que 90% do limite de
escoamento. O teste deverá ser feito em toda a
extensão
do
gasoduto,
vedando-o
e
preenchendo-o com água. A água será
pressurizada e retirada depois de 24 horas.
Qualquer perda significante de pressão indicará
que algum vazamento está ocorrendo;
14.Recuperação da faixa de domínio de acordo
com o arquivo fotográfico, entende-se por
recuperação da faixa de domínio serviços de
reconstrução e recuperação da vegetação;
15.Sinalização e proteção dos dutos e válvulas de
bloqueio automático;
16.Desmobilização das frentes de trabalho.
f) Especificação dos Dutos
Os dutos deverão ser fornecidos por
fabricante
tradicional
com
experiência
comprovada e eles deverão ser de aço carbono
API 5L X70, fabricados com revestimento
anticorrosivo interno e externo.
Os tubos do gasoduto serão revestidos na
parte interna com revestimento à base de epóxi,
devendo ser obedecidos, no mínimo, os requisitos
da Norma API RP 5L2 e o revestimento deverá ser
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de no mínimo 9 micra, para redução da perda de
carga e, como efeito secundário, a redução da
probabilidade de formação de pó preto. As juntas
de campo não necessitam serem revestidas
internamente.
A espessuras de parede do gasoduto e
demais componentes da tubulação serão
calculadas pela fórmula de Barlow, de acordo com
os critérios estabelecidos pela ABNT NBR-12712
e ASME B 31.8. E sobre espessura de corrosão
será de 1,3mm e o gasoduto terá espessura
mínima de 0,691 polegadas.
Na superfície externa do gasoduto será
aplicado o revestimento anticorrosivo, utilizandose o Polietileno Extrudado em Tripla Camada (“PE
Three-Layer” – PE3L).
As juntas soldadas deverão ser revestidas
segundo o procedimento de revestimento com
epóxi termicamente curado (FBE) ou com mantas
termocontráteis.
g) Válvulas
de
Intermediárias

Bloqueio

Automático

Para aumentar a segurança e reduzir
possíveis danos e segregar vazamentos, serão
instaladas válvulas de bloqueio automático ao
longo do gasoduto.
As dimensões mínimas das áreas de
válvula deverão ser 60m x 60m medidas a partir da
lateral da faixa de domínio e serão implantadas a
cada 20km, aproximadamente.
As válvulas deverão ser fornecidas com
atuador que permita fechamento automático em
baixa pressão ou alta velocidade de queda de
pressão no gasoduto.
As válvulas deverão ser aéreas e
flangeadas, dotadas de by-pass com 10” de
diâmetro nominal e serem instaladas em locais
cercados. Deverá ser prevista tomada flangeada
para a utilização de dispersor portátil, objetivando
realizar a despressurização do gasoduto.

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL -RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3-85

DETALHE DO ASSENTAMENTO DOS DUTOS SUBMARINOS
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL -RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3-86

DETALHE DO ASSENTAMENTO DOS DUTOS TERRESTRES
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL -RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3-87

3.5.14.

Descritivo do Sistema de Captação,
Tratamento e Abastecimento de Água

O
empreendimento
Porto
Norte
Fluminense terá como uma das fontes principais
de fornecimento as águas do Rio Itabapoana.
O sistema de captação será superficial e
tipo tomada de água, que se resume em um
conjunto de dispositivos destinados a conduzir a
água do manancial para as demais partes
constituintes da captação.

Portanto, a água necessária para os
processos industriais das UTEs PNF I e PNF II e
da UPGN terá origem na ETA que será construída
no PNF e que abastecerá também as demais
atividades, além de toda a infraestrutura que
houver necessidade de água tratada, conforme já
licenciada através da LP nº IN0043610.
A imagem a seguir apresentada ilustra o
fluxograma simplificado do Sistema acima
descrito.

A água será conduzida ao PNF por meio
de uma adutora de aproximadamente 22 km que
terá em seu trajeto algumas estações elevatórias
para conduzir a água por recalque onde não poder
ser conduzida por gravidade.
A ETA contará com as etapas de:
coagulação, floculação, decantação, filtração e
cloração. A etapa de coagulação visa aglomerar as
partículas em suspensão na água, aumentando o
volume e peso destas, fazendo que a gravidade
possa agir.
Tal processo, no geral, consiste na adição
e dispersão do sulfato de alumínio (coagulante) na
água para a sua floculação, o qual é adicionado no
ponto de maior agitação. Na etapa de floculação,
a água é agitada de maneira lenta com o objetivo
de favorecer a união das partículas de sujeira,
formando os flocos. Em solução alcalina o sulfato
de alumínio faz com que as partículas de sujeira
se juntem. A fase seguinte é a de decantação em
que água não é mais agitada e os flocos depositam
no fundo do decantador, separando-se da água.
Na próxima etapa a água passa por um filtro
cascalho/areia/antracito (carvão mineral), onde vai
se livrando dos flocos que não foram decantados
na fase anterior e de alguns microrganismos. Após
esta fase a água já está limpa, mas pode conter
microrganismos causadores de doenças, logo,
adiciona-se um produto que contém cloro visando
eliminar os microrganismos.
O reservatório de água estará junto ao
sistema de tratamento, e após captada e tratada,
a água seguirá para um dos quatro reservatórios
de capacidade de 6.250m³ cada. Serão utilizados
para controle de pressão, vazão e manter o
abastecimento no ritmo necessário para as
atividades.
Todo o empreendimento contará com uma
rede de abastecimento de água tratada que terá
origem nos reservatórios de água tratada e se
destinará para cada lote do empreendimento, quer
seja por gravidade, quer seja por bombas.

Figura 3. 69: Fluxograma simplificado do tratamento convencional

Descritivo da Captação de água no Rio
Itabapoana
São vários os componentes do sistema de
captação de água do Rio Itabapoana para o Porto
Norte Fluminense conforme será definido a seguir.
Captação de água
O
empreendimento
Porto
Norte
Fluminense (PNF) terá como uma das fontes
principais de fornecimento, as águas do Rio
Itabapoana. O PNF já tem uma outorga emitida
pela ANA (Agência Nacional de Águas) para
captação superficial desse manancial conforme
cópia do documento que se encontra no item 2
deste capítulo.
A qualidade dessa água não deve
ultrapassar certos limites, de modo que ela possa
se adequar aos padrões de potabilidade através
de tratamentos convencionais.
O Rio Itabapoana tem aproximadamente
250 km de extensão e vazão média de 49,3 m³/s
e serve como marco físico de limite entre o Espírito
Santo e o Rio de Janeiro. Ele termina desaguando
no oceano Atlântico, no distrito de Barra do
Itabapoana, pertencente ao município de São
Francisco de Itabapoana.
A captação da água será localizada na
margem direita do Rio Itabapoana, há a
aproximadamente 22 km de distância do PNF, e
por se tratar de rio caudaloso, a captação do
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volume necessário ao empreendimento tem
impacto ínfimo sobre o desague do Rio no mar.
A intervenção hidráulica mais próxima no
corpo hídrico é a ponte existente que o atravessa,
ligando os estados do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo. Esta ponte é divisa entre as rodovias
estaduais RJ-224 e ES-060.
Referindo a distâncias, a largura média do
Rio na região próxima a captação corresponde a
aproximadamente 55m, a medida em linha reta do
ponto de interferência da captação no Rio até a
ponte existente são 550m e medindo pela margem
do Rio são 580m.
O ponto de interferência de captação
superficial das águas do Rio Itabapoana está
localizado nas coordenadas UTM: S 21° 17’ 13,61”
e W 40° 59’ 19,15”.
A captação da água no Rio Itabapoana
será realizada por bombas, com telas de filtragens
de mídias A vazão média de captação
corresponderá a 1.776,00 m³/h. A vazão máxima
será 1.776,00 m³/h, pois a captação será
constante durante todo o ano. O tempo de
captação será 24.horas/dia, por um período
máximo de 31 dias/mês. O volume máximo por
mês será 1.321.344,00 m³.
O sistema de captação será por tomada
de água que se resume em um conjunto de
dispositivos destinados a conduzir a água do
manancial para as demais partes constituintes da
captação.

Figura 3.70: Exemplo de Captação por tomada de Água

A água após a captação, será bombeada
através de linha de recalque composta de
tubulação de aço carbono até seguir para as
estações elevatórias que são unidades providas
de bombas hidráulicas e tanques que elevam e
aumentam a pressão do líquido. Elas podem
também ser chamadas Poços de Bombeamento,
são utilizadas para a elevação de efluentes
provenientes de zonas de drenagem abaixo da
cota da rede principal. Estes equipamentos
permitem ultrapassar as dificuldades de topografia
do terreno. Este efluente elevado sempre deve
estar filtrado e peneirado.
A imagem a seguir ilustra o local de
captação da água, o ponto da casa de bombas, a
primeira Estação Elevatória e o início do aqueduto
iniciando dentro do terreno chegando à Rodovia –
Sub 55 e a RJ – 224.

Neste local, a água será captada por um
conjunto de bombas e motores, que possibilitam a
retirada da água do rio e mesmo na época de
cheias, a montagem e instalações de operação e
manutenção, serão preservadas e protegidas de
inundação.
A captação de água bruta será por meio
de tubulação com crivo no canal existente do leito
do rio, ligado a três conjuntos motor-bomba do tipo
submersíveis e caixa de válvulas.
O conjunto de bombas contará com
medição de vazão, totalização de vazão,
alimentação de energia elétrica, painéis elétricos e
sistema elétrico com medição de energia para as
moto-bombas.

Figura 3.71: Mapa ilustrativo do ponto de captação de água

A imagem apresentada a seguir ilustra o
Sistema de captação acima descrito.

Sistema de bombeamento de água (estação
elevatória)
No sistema de abastecimento do
empreendimento serão utilizadas algumas
Estações Elevatórias, que são obras e
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equipamentos que se destinam a recalcar a água
bruta para as próximas unidades, enfrentando as
diferenças de altitude no relevo. Existe também a
estação elevatória, do tipo “booster”, que tem por
finalidade aumentar a pressão e, ou vazão nas
adutoras.
Todas as Estações Elevatórias instaladas
serão de água bruta, pois estarão localizadas
antes da ETA que será instalada dentro do
empreendimento PNF.
A primeira Estação estará junto ao ponto
de captação na margem do rio e bombeará as
águas ainda não tratadas. Ela estará próxima a
bomba de captação para enfrentar as primeiras
mudanças na topografia durante o trajeto da
adutora. Serão instaladas outras estações
elevatórias em pontos no qual os projetos futuros
objetivando o licenciamento de instalação do
aqueduto avaliar necessário elevar as águas por
meio de recalque onde a adutora não conseguir
conduzi-la por gravidade.
Cada Estação de Bombeamento de Água,
compreenderá um grupo de três conjuntos motobombas centrífugos com capacidade total para
bombear a vazão necessária para abastecimento
do empreendimento. Serão instalados medidores
de vazão eletromagnético e caixa de válvulas,
painéis do tipo CCM-BT (Centro de Controle de
Motores de Baixa Tensão), sistema de medição de
energia, aterramento SPDA (Sistema de Proteção
contra Descargas Atmosféricas) e sistema de
automação controle para operação a distância
pelo PNF.
A imagem a seguir ilustra um modelo do
local dos motores de uma Estação Elevatória de
água bruta.

Figura 3.72: Modelo de casa de bombas da estação elevatória de água bruta

O sistema será composto por guilhotinas
manuais stop-log e de limpeza manual. Além da
instalação de três conjuntos motor-bomba de eixo
horizontal, a área conterá as instalações

operacionais complementares, como sala elétrica
e transformadores.
Descritivo da Adutora de água
Adutoras ou também referidas como
aqueduto, são tubulações dos sistemas de
abastecimento que transportam a água para todas
as unidades que precedem a rede de distribuição.
Elas interligam captação, estação elevatória,
estação de tratamento e reservatórios e não tem
por finalidade distribuir a água aos consumidores.
A adutora será implantada próxima à
margem da rodovia na faixa de servidão, não
sendo
necessárias
desapropriações
ou
deslocamentos de população, e terá como
finalidade a movimentação da água vindo do rio
Itabapoana para o PNF através de tubulações
subterrâneas. Essa tubulação, terá uma extensão
de aproximadamente 22 quilômetros.
Classificando a adutora do projeto em
relação a sua natureza ela será de água bruta, pois
transportam água sem tratamento até a ETA e em
relação à energia será uma adutora de categoria
mista, pois em alguns trechos pode conduzir a
água por gravidade e em outros por recalque.
A adução é composta apenas pelos
trechos entre as estações elevatórias, por conta da
ETA e do reservatório estarem instalados no
mesmo terreno. Portanto o trajeto aduz a água
bruta da captação e estação elevatória até a ETA
e em seguida a água tratada da ETA é direcionada
ao reservatório.
Segundo a NBR 12215 (1991) algumas
atividades
são
necessárias
para
o
desenvolvimento do projeto como: definição do
caminhamento da adutora; complementação dos
elementos topográficos e levantamento de
interferências; traçado da adutora; fixação da
vazão de dimensionamento;
Com relação ao aqueduto, serão definidas
a seguir as características técnicas das tubulações
de água bruta. Essas tubulações serão utilizadas
na captação de água do rio Itabapoana,
apresentarão uma extensão total de 22 km,
contando com vazão média de 1.776 m³/h. Os
dutos terão diâmetro de 1.200 mm e estarão
situados em uma profundidade média de 1 a 1,5
m. Vale destacar que o aqueduto apresentará uma
faixa de servidão de 30m de largura. O material
utilizado para composição do duto será o aço
carbono.
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A imagem apresentada a
exemplifica o assentamento dos dutos.

seguir

Figura 3.74: Mapa do trajeto da adutora de água bruta

Figura 3. 73: Vala para tubulação de água

Em função do terreno ser plano, não
haverá necessidade de ajustes na morfologia do
terreno para realizar os traçados da adutora, assim
como não haverá necessidade de materiais de
empréstimo e nem de bota fora.
Como já dito no item anterior, haverá
apenas
bombeamentos
pelas
estações
elevatórias.
Para as tubulações de água localizadas
próximas a estação de bombeamento e perto da
recepção de água no desarenador, serão
utilizados tubos que precisarão ser soldados nas
curvas, flanges, conexões de tubos perto das
bombas e na recepção dos desarenadores.
O trajeto da adutora será todo subterrâneo
e se inicia na captação da água nas coordenadas
geográficas UTM: S 21° 17' 17,00'', W 40° 59'
22,00'', passando pela estação elevatória que
estará próxima ao ponto de captação, percorre
uma distância de 440m do ponto de captação até
o acesso viário a Rodovia Sb-55 que se conecta a
Rodovia RJ-224, após uma distância de 410m.
Após 4.430m a adutora sairá da margem da
Rodovia e passará para uma rota alternativa de
fácil acesso, menor distância, sem calçamento e
moradias, percorrendo um distância de 2.670m até
a adutora ser ligada na Rodovia RJ-196, que
seguirá por 14.050m em sua margem até ao
terreno do Porto Norte Fluminense. A faixa de
servidão será de 30m, sendo 15m para cada lado
do eixo do aqueduto.
As imagens a seguir apresentadas
ilustram todo esse trajeto da adutora de água bruta
do Rio Itabapoana, até a ETA (Estação de
Tratamento de Água) localizada no Porto Norte
Fluminense, bem como a sua faixa de servidão.

Figura 3.75: Área servidão da adutora de água bruta

A adutora apresentará uma vazão máxima
de 1.776 m3/h, com o pico do desnível de 23 m
pelo trajeto e a vazão final será de 0,4933333 m3/s.
A linha de adução será dividida de acordo
com o número de Estações Elevatórias forem
necessárias para compensar a diferença no
relevo. A princípio, todo trecho da adutora será
composto de tubo de aço carbono com diâmetro
de 1.200 mm. Os tubos aço carbono serão
revestidos externamente com zinco metálico e
pintura betuminosa.
Toda água que chegará no Porto Norte
Fluminense será encaminhada por dutos até a
Estação de Tratamento de Água (ETA), assim
como a outra possibilidade de captação de água
que seria pelo mar. Após todo o seu processo de
captação, tratamento prévio e dessalinização, a
água será encaminhada por dutos até a ETA.
Estação de tratamento de água - ETA
O tratamento da água na ETA passará por
etapas sequenciais, conforme indicado na imagem
a seguir apresentada:
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Ca(OH)2, ou barrilha, e carbonato de sódio Na2CO3.

COAGULAÇÃO

Na ETA existirá uma sala seca onde se
armazenarão os tambores de barrilha, galões de
hipocloritos e bombonas de hidróxido de sódio
com contensões e direcionamento para
reservatório de recuperação.

FLOCULAÇÃO

DECANTAÇÃO

Na caixa de água potável haverá a
dosagem de cloro e flúor. Serão utilizados cloro
gás ou dosagem automática de hipoclorito na
tubulação de alimentação da caixa de água, por
meio de bombonas de hipoclorito de sódio. Nas
torres de resfriamentos serão utilizados: ozônio,
cloro, algicidas e bactericidas.

FILTRAÇÃO

CLORAÇÃO

Figura 3.76: Fluxograma das etapas de tratamento

A etapa de coagulação visa aglomerar as
partículas em suspensão na água, aumentando o
volume e peso destas, fazendo que a gravidade
possa agir. Tal processo, no geral, consiste na
adição e dispersão do sulfato de alumínio
(coagulante) na água para a sua floculação, o qual
é adicionado no ponto de maior agitação.
Na etapa de floculação, a água é agitada
de maneira lenta com o objetivo de favorecer a
união das partículas de sujeira, formando os
flocos. Em solução alcalina o sulfato de alumínio
faz com que as partículas de sujeira se juntem.

A água tratada na ETA será utilizada em
diversas necessidades, tais como: serviço da
planta, proteção contra incêndio, sistemas de
resfriamento dos conjuntos geradores e consumo
das instalações.
Parte da água tratada (clarificação e
filtração) passará por etapa de desmineralização e
servirá para fazer a reposição nos laboratórios,
geradores de energia das turbinas a gás, na
caldeira de recuperação e seu circuito fechado de
reaproveitamento.
A imagem a seguir apresentada ilustra um
modelo de ETA.

A fase seguinte é a de decantação em que
água não é mais agitada e os flocos depositam no
fundo do decantador, separando-se da água.
Na próxima etapa a água passa por um
filtro cascalho/areia/antracito (carvão mineral),
onde vai se livrando dos flocos que não foram
decantados na fase anterior e de alguns
microrganismos.
Após esta fase a água já está limpa, mas
pode conter microrganismos causadores de
doenças, logo, adiciona-se um produto que
contém cloro visando eliminar os microrganismos.
Os produtos químicos e soluções
químicas serão utilizadas somente com as
respectivas Ficha de Informação de Segurança de
Produtos Químicos (FISPQ) e Controle de
Estoques conforme CRQ, Polícia Federal e demais
órgãos responsáveis.
Os principais produtos a serem utilizados
na ETA serão: hipoclorito de sódio, sulfato de
alumínio - Al2(SO4)3, hidróxido de cálcio -

Figura 3.77: Modelo de uma Estação de Tratamento de Água

Reservatório de distribuição de água
Segundo a NBR 12217 (1994), unidade de
reservação são elementos do sistema de
abastecimento de água que tem por definição
regularizar as variações entre as vazões de
adução e de distribuição e condicionar as pressões
na rede de distribuição.
A reservação de água do empreendimento
estará localizada junto ao sistema de tratamento.
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A água após captada e tratada, seguirá
para um dos quatro reservatórios de capacidade
de 6.250m³ cada a serem instalados.

• NBR 12.214: Projeto de Sistema de
Bombeamento de Água para Abastecimento
Público, promulgada em 1992;

Além dos reservatórios junto a ETA, cada
UTE terá sua reserva em castelo d’água á ser
instalado em seus respectivos lotes.

• NBR 12.215: Projeto de Adutora de Água para
Abastecimento Público, promulgada em 1991;
25

Este castelo d’água será composto de um
reservatório subdividido por um septo central. Por
meio de bomba de recalque comandada por boia
automática, essa água será utilizada para uso
particular de cada UTE.

• NBR 12.216: Projeto de Estação de Tratamento
de Água para Abastecimento Público,
promulgada em 1992;

Além dos tanques também será
construído um reservatório elevado para
armazenar a água tratada que será utilizada pelo
Setor Comercial.
Todo o empreendimento contará com uma
rede de abastecimento de água tratada que terá
origem nos reservatórios de água tratada e se
destinará para cada lote do empreendimento, quer
seja por gravidade, quer seja por bombas.
Os reservatórios utilizados terão as
principais funções de Reservatório de Distribuição
(destinado a regularizar as variações entre as
vazões de adução e de distribuição e condicionar
as pressões na rede de distribuição) e
Reservatório Elevado (destinado a condicionar as
pressões nas áreas de cotas topográficas mais
altas que não podem ser abastecidas pelo
reservatório principal).
Após os tratamentos devidos e a água já
estar nos reservatórios ela irá para a rede de
distribuição interna do empreendimento PNF. Esta
etapa do sistema de abastecimento é formada por
tubulações e demais acessórios necessários para
distribuir a água potável entre os consumidores
das diversas atividades, de forma ininterrupta, em
quantidade e pressão recomendada segundo um
futuro projeto.
Normas aplicáveis ao projeto
As normas da ABNT que estão vinculadas
ao projeto de sistema de abastecimento de água,
estão listadas abaixo.
• NBR 12.211: Estudos de Concepção de
Sistemas Públicos de Abastecimento de Água,
promulgada em 1992;
• NBR 12.213: Projeto de Captação de Água de
Superfície para Abastecimento Público,
promulgada em 1992;

• NBR 12.217: Projeto de Reservatório de
Distribuição de Água para Abastecimento
Público, promulgada
Descritivo do Processo de Captação de água do
Mar - Dessalinização
O consumo de água da LP nº IN0043610
aprovada é de aproximadamente 365m³/h,
portanto com a outorga ANA já existente de
1.776m³/h, a demanda de água terá capacidade
para atender ao empreendimento aprovado na LP
e apenas uma UTE do novo projeto em
licenciamento, visto que a demanda para as
atividades a serem instaladas são: .
Atividades PNF
LP nº IN0043610
UTEs (Reserva Técnica-3 dias)

Consumo
365 m³/h
8.448 m³/h

UPGN

240 m³/h

Sistema de Incêndio

300 m³/h

Regaseificação Onshore

380 m³/h

Reserva Emergencial

187 m³/h

Tancagem de Petróleo

20 m³/h

Atracação sem cais

40 m³/h

Terminal de Dessalinização

10 m³/h

ETA
Demanda total

10 m³/h
10.000m³/h

Portanto há uma necessidade de um
complemento para cobrir toda a demanda
existente de água pelo empreendimento e demais
atividades.
Para isso, será instalado uma estação de
dessalinização, utilizando a água do mar para
atender a demanda do empreendimento. Essa
solução poderá ser um complemento da captação
do Rio Itabapoana ou poderá ser utilizada como o
único abastecimento para o consumo do
empreendimento e atividades em geral.
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Portanto estima-se a necessidade da
captação de 10.000m³/h de água do mar para
atender todas as atividades do empreendimento
como as UTEs (com uma reserva técnica de 3 dias
e
seu
sistema
de
incêndio),
UPGN,
Regaseificação em terra, atividades da LP
existente, além de suas atividades administrativas
e atividades que possa haver expansão ou
variação de consumo de água por conta de
mudanças nas tecnologias usadas.
Os poços artesianos que serão utilizados
na fase de implantação do empreendimento
servirão como um complemento da demanda de
água das atividades administrativas e também
como uma reserva emergencial para o
empreendimento.
O PNF presará sempre pelo consumo
mínimo de água para todas as suas atividades e
tecnologias adotadas.
Segue abaixo a tabela com a estimativa do
consumo de água das UTEs:
Demanda
Reposição
do sistema
de
resfriamento
Uso
da
planta
industrial
Serviços
gerais
e
outros usos
Demanda
total

A tubulação utilizará alternativamente
como forma de entrada na água o furo direcional,
como também os dutos poderão transpor a área
costeira com uma ponte construída em pilotis, e ao
final da ponte os mesmos entrarão em contato com
a água para captação.
É importante ressaltar o Porto Norte
Fluminense teve na sua licença LP No IN 043610
concedida em 25/01/2018 e nesta licença está
previsto a construção de um terminal portuário que
já prevê a construção desta ponte.
A ponte de acesso será construída com
pilotis e esta ponte poderá ter até 1.000m de
comprimento.
O sistema opera de maneira contínua e
para impedir a passagem de areia ou sólidos de
espessura
pequena
pelo
sistema
de
dessalinização de osmose reversa, tem-se a
necessidade de antes passar pelo pré-tratamento
de remoção de sólidos.

Consumo
UTE PNFI

Consumo
UTE PNFI

Consumo
TOTAL

1.350
m³/h

1.350
m³/h

2.700
m³/h

50 m³/h

50 m³/h

100 m³/h

8 m³/h

8 m³/h

16 m³/h

1.408
m³/h

1.408
m³/h

2.816
m³/h

Figura 3.78: Imagem ilustrativa do processo de captação da água do mar

8.448
m³/h

Tratamento de remoção de sólidos

Demanda TOTAL para Reserva Técnica
de 3 dias das UTEs

Captação
A primeira fase do processo de
dessalinização é a captação da água do mar. Com
isso, poderá ser construído uma Estação de
Bombeamento em terra para captar essa água.
Essa Estação consistirá em uma tubulação de
PVC para sucção e outra para recalque que
estarão a cerca de 1,0 km para dentro do mar a
uma profundidade de aproximadamente 3,5m e
um conjunto de bombas em terra para bombear a
água do mar até o tratamento prévio de remoção
de sólidos.

Esta é a primeira etapa do tratamento
após a captação da água do mar e para utilizar a
tecnologia de Osmose Reversa de maneira
adequada, é necessária a realização desse prétratamento na água bruta, cuja finalidade é a
remoção de sólidos grosseiros e areia, a fim de
que estes não danifiquem as tubulações e os
sistemas de bombeamento, protegendo, dessa
forma, as próximas etapas do processo. Uma das
técnicas empregadas no pré-tratamento é a
técnica de filtração, a qual consiste na condução
da água através de um meio poroso no qual ocorre
a retenção de materiais particulados e matéria
orgânica. Entre as técnicas disponíveis, destacase a filtração em sedimento de praia.
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Processo de Dessalinização por Osmose
Reversa
O mercado dispõe de diversas tecnologias
para tornar as águas salinas próprias para o
consumo humano. A dessalinização consiste em
um tratamento específico que remove sais e íons
presentes na água, uma vez que essas partículas
de pequenas dimensões não são removidas no
tratamento convencional. Entre as técnicas
utilizadas para a dessalinização da água, destacase a osmose reversa (OR), que se baseia na
passagem da água através de membranas com
permeabilidade seletiva.
Essa técnica baseia-se no princípio
da osmose, que é a passagem de solvente por
uma membrana semipermeável do meio mais
diluído para o menos diluído. Esse solvente, que
geralmente é a água, vai passando de modo
espontâneo até que a altura da solução que está
recebendo a água chegue num ponto que exerça
uma pressão sobre a membrana, impedindo que o
fluxo do solvente continue.

na água salina bombeada com alta pressão ficam
retidas na superfície da membrana, ocorrendo a
separação dos contaminantes presentes
e tornando a água própria ao consumo humano.

Figura 3.80: Imagem ilustrativa do processo de osmose reversa com detalhe
na membrana semipermeável

Esse é o motivo do nome osmose reversa,
porque na osmose normal o solvente passa da
solução mais diluída para a mais concentrada, já
na osmose reversa o solvente passa da solução
mais concentrada para a mais diluída.
A seguir, temos a imagem de filtros numa
usina de dessalinização:

A imagem a seguir apresentada ilustra o
processo de osmose reversa.

Figura 3.79: Imagem ilustrativa do processo de osmose reversa

Essa pressão é denominada pressão
osmótica, que é característica para cada líquido e
solução. No caso da água, a sua pressão osmótica
é em torno de 30 atm a 25 ºC. Desse modo, se
aplicarmos uma pressão maior do que 30 atm
sobre a água da solução mais concentrada,
provocaremos a osmose reversa, que é a
passagem do solvente da solução mais
concentrada para a mais diluída.
Durante a dessalinização pela técnica de
OR, a passagem da água do mar através da
membrana ocorre devido à pressão externa ser
maior do que a pressão osmótica existente,
fazendo o fluido se deslocar do lado com menor
concentração de sais para aquele com maior
concentração de sais, revertendo o processo
natural de osmose. A membrana utilizada no
processo é feita de material sintético
semipermeável, com uma espessura total inferior
a 1mm. Dessa maneira, as impurezas existentes

Figura 3.81:Imagem dos filtros em uma usina de dessalinização

A pressão osmótica que precisa ser
vencida é proporcional à concentração do soluto e
à temperatura, o que significa, por exemplo, que
quanto mais concentrada estiver a solução, maior
será a pressão que teremos que aplicar para
vencer a pressão osmótica. A pressão aplicada na
osmose reversa para dessalinizar a água é
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conseguida por meio de motores elétricos, o que
deixa esse processo mais caro.
Assim a membrana semipermeável é
seletiva, deixando a água passar, mas não
permitindo a passagem do sal.
Após o processo de dessalinização a água
será encaminhada por dutos até a ETA para
receber o tratamento completo e ser potável para
uso dos trabalhadores.
Disposição do rejeito
A água residual da dessalinização tem alta
concentração de sais, minerais e outros
compostos. Além disso, em alguns casos, como
no processo de evaporação, a água resultante do
tratamento está em temperatura diferente da
encontrada no mar, o que pode causar impactos
negativos.

lagoas
de
evaporação,
concentração
e
cristalização de salmoura, redução do volume do
rejeito por plantas aquáticas em tanques e bacias
de percolação e irrigação de plantas halófitas, ou
seja, plantas que acumulam grandes quantidades
de sais em seu interior.
No Brasil, essa ideia vem sendo aplicada
desde 2004, com tecnologia nacional. O resultado
em 2019 são 575 sistemas de dessalinização em
funcionamento: 234 no Ceará; 44 na Paraíba; 29
em Sergipe; 10 no Piauí; 68 no Rio Grande do
Norte; 45 em Alagoas; e 145 na Bahia. Além disso,
temos 147 estações em obras. Outros estados,
como Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão já
estão na fase inicial de diagnóstico. No total, temos
924 sistemas contratados no país, nas mais
diversas fases do processo.

Sendo assim, é preciso distribuir o rejeito
sem impactar a vida marinha e o solo, visto que
muitas vezes o rejeito é devolvido a eles e
aos cursos d’água. Para tanto, serão feitas umas
dessas técnicas para devolução desses sais e
dessa água a natureza, por exemplo bacias ou
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PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – UTEs
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PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – UPGN
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3.5.15.

Sistema Coleta e tratamento de
efluentes sanitários

•
•
•
•
•

Resíduos sedimentáveis: ≤ 1,0 ml/l
Resíduos não filtráveis totais :≤ 30,0 mg/l
Oxigênio dissolvido (OD): ≥ 3,0 mg/l
Nitrogênio Total: ≤ 10,0 mg/l
Fósforo Total
: ≤ 4,0 mg/l

Conforme já licenciado através da LP nº
IN0043610, cada lote do Condomínio Industrial
PNF será responsável pelo tratamento de seu
efluente doméstico ou industrial.

A eficiência mínima garantida pelos
sistemas projetados é de 85%

O sistema de esgoto doméstico ficará
separado do sistema de escoamento de águas
pluviais.

O sistema deverá atender as normas
ABNT NBR 7229/92, ABNT NBR 13.969/97 e
Resolução CONAMA no 430/2011.

Cada lote ou conjunto de edificações
deverá constituir e ser responsável pelo seu
próprio sistema de tratamento, de esgotos
domésticos, devendo os efluentes desses
sistemas receberem um tratamento completo.

No caso de efluentes industriais serão
implantadas unidades geradoras autônomas em
cada local onde se fizerem necessárias. Os
efluentes gerados por estas ETEI – Estações de
Tratamento de Efluentes Industriais serão
coletadas
por
empresa
especializada
e
devidamente licenciada, que ficará responsável
pelo seu destino final, sempre atendendo as
normas estabelecidas pela autoridade ambiental e
pelo Plano Diretor do Município. A implantação das
ETEI como o destino final dos efluentes será de
responsabilidade das empresas que se instalarem
no empreendimento.

O tratamento secundário também deve
remover a matéria orgânica e os sólidos em
suspensão.
Em alguns casos especiais, poderá ser
utilizado o sistema de eliminação de odores, e uma
unidade de desinfecção por pastilhas de cloro para
reuso e uma unidade filtrante de partículas em
manta drenante.
A rede de drenagem de águas será
projetada para receber excedente do esgoto
sanitário tratado e as águas pluviais, e serão
direcionados para canais situados nas duas
avenidas principais.
Sequencialmente os canais acima
descritos, terão o caimento somente no sentido do
mar. Porém antes da efetiva destinação final esses
canais deverão ser interrompidos por bacia de
acumulação e desarenação. Depois disso será
instalado um tubo emissário submarino, que será
conduzido através do enrocamento até o ponto de
deságue final sendo dispersado conforme norma.
Cabe ressaltar que a rede de drenagem de águas,
bacia de acumulação e desarenação, bem como o
emissário submarino já foram aprovados no
licenciamento do Porto Norte Fluminense através
da LP nº IN0043610.
Os efluentes dos sistemas de esgoto
doméstico poderão ser encaminhados juntamente
com o sistema de drenagem pluvial, uma vez que
o líquido proveniente desse tratamento deverá ter
as seguintes características mínimas para esse
descarte, após serem tratados:
•
•
•
•

pH: entre 6,0 e 9,0
Temperatura: ≤ 40 ºC
DBO: ≤ 20,0 mg/l
DQO: ≤ 150,0 mg/l

Em locais onde existe a geração de
resíduos
oleosos,
os
efluentes
serão
encaminhados preliminarmente para caixas
separadoras de água e óleo (SAO) sendo que
nesses locais o piso deverá ser impermeabilizado,
além
de
cercado
por
canaletas
para
encaminhamento do óleo residual e sua
recuperação conforme norma específica.
Da mesma forma, os efluentes gerados
por cozinhas industriais, deverão ser conduzidos
para caixas de retenção de gordura e o material
sólido proveniente será removido por caminhões
limpa fossa, para destinação adequada o descarte
desse resíduo.
As atividades a serem instaladas no
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense que
são objeto desse licenciamento contarão, cada
uma, com o sistema de tratamento de efluente
sanitário próprio, conforme descritivo apresentado
a seguir:
A solução proposta se baseia em duas
partes integradas, a coleta e o tratamento.
A coleta consiste na implantação de um
conjunto de caixas de inspeção interligadas por
uma tubulação de esgoto que seguem do prédio
administrativo para a área de tratamento passando
pela oficina, com uma distância entre as caixas
menor que 25m, atendendo às normas técnicas
brasileiras, em especial à NBR-8160. O tratamento
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consiste na implantação de um conjunto com fossa
séptica, seguido de filtro anaeróbio e sumidouro
com extravasor, atendendo às normas técnicas
brasileiras, em especial à NBR-7229/92, ABNT
NBR 13.969/97 e Resolução CONAMA no
430/2011.
O Sistema Fossa Séptica e FiltroAnaeróbio foi escolhido por também apresentar
eficiências acima de 80% na remoção da carga
orgânica, atendendo, desta forma, à DZ-215 –
FEEMA – “Diretriz de controle de carga orgânica
biodegradável em efluentes líquidos de origem não
industrial”, e também à NT-202 – FEEMA –
“Critérios e padrões para lançamento de efluentes
líquidos”.
Para atender as exigências dos órgãos
citados serão instalados uma CGP (Caixa de
Gordura Padrão) antes da ligação na rede de
esgotamento para que os líquidos residuais de
refeitórios e cozinhas não entrem em contato
direto com o esgotamento sanitário antes de
receberem um tratamento prévio.
Serão realizadas limpezas periódicas na
CGP e o material sólido proveniente será removido
por caminhões limpa fossa, para destinação
adequada para o descarte desse resíduo.
A disposição das edificações, o perfil de
utilização das mesmas e ainda o atendimento à
DZ215 e NT-202 da FEEMA, são fatores que
influenciaram na escolha da solução tecnológica e
sua localização.

Sistemas individuais de tratamento de
esgotos com fossas sépticas são bastante
difundidos. São opções seguras, uma vez que
existem Normas Brasileiras (NBR) aprovadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT para o dimensionamento e construção
destes sistemas. Em comparação com as fossas
biodigestoras modelo Embrapa e o tanque de
Evapotranspiração, os sistemas com fossa séptica
tradicionais podem receber tanto as águas negras
quanto as águas cinzas. Adicionalmente, podem
ser implementados em regiões de terreno
acidentado e não requerem grandes áreas, além
de poderem ser construídos a partir de materiais
acessíveis (PIMENTEL; DE PAULA; BORGES,
2014).
A NBR 7229 (ABNT, 1993) estabelece a
construção dos tanques em alvenaria de tijolo
inteiro ou por concreto armado moldado no local,
além de ser possível a utilização de anéis de
concreto armado. A fossa séptica – ou tanque
séptico – é uma unidade de pré-tratamento de
esgotos, na qual ocorrem os processos de
sedimentação de sólidos suspensos, flotação e
digestão da matéria graxa e sólidos em mistura
com gases (escuma) em sua parte superior e
acúmulo e digestão do lodo sedimentado em sua
porção inferior (ABNT, 1993).
O exemplo de um esquema de fossa
séptica cilíndrica encontra-se apresentado na
imagem a seguir apresentada.

Esta solução considerou que as unidades
poderão ser construídas no local ou adquiridas
pré-moldadas e transportadas ao local para sua
instalação. Optou-se pelo formato cilíndrico, em
anéis de concreto.
Todo esse sistema será utilizado a
princípio por conta da pequena quantidade de
carga orgânica gerada por essas atividades, mas
posteriormente poderá ser instalado uma ETE
(Estação de Tratamento de Esgoto) já licenciada
na LP nº IN043610 e então toda a rede de
esgotamento das atividades serão ligadas a rede
da ETE para poderem receber os tratamentos
específicos.
O sistema apresentado visa dotar o
empreendimento de uma solução para o
tratamento de esgotos que atenda às exigências
dos órgãos ambientais pertinentes.
Sistema de Fossas Sépticas e Tratamento
Complementares

Fonte: ABNT (1993)

Figura 3.82: Tanque séptico circular de câmara única

A fossa séptica deve ser construída a no
mínimo 1,50 m de limites de terreno, sumidouros e
edificações; 3 m de árvores e de qualquer ponto
de rede pública de abastecimento de água; e 15,0
m de poços freáticos e corpos d’água de qualquer
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natureza (ABNT, 1993).
A NBR 13969 (ABNT, 1997) é a norma
que trata do dimensionamento, construção e
operação
das
unidades
de
tratamento
complementar e disposição final dos efluentes
líquidos após o pré-tratamento no tanque séptico.
Os sistemas de pós-tratamento apresentados
nesta NBR são filtro anaeróbio, filtro anaeróbio
submerso, filtro de areia, vala de filtração, lodo
ativado por batelada (LAB) e lagoa com plantas.
Fazendo uma comparação e visto que o filtro
anaeróbio é a solução que apresenta menor área
necessária, operação simples e custo operacional
reduzido, esta foi a solução escolhida para o póstratamento.
O filtro anaeróbio consiste em um reator
biológico de fluxo ascendente, composto por uma
câmara inferior vazia e uma câmara superior
preenchida de meio filtrante submerso – brita,
peças de plástico ou outros materiais resistentes
ao meio agressivo – onde ocorre o processo de
digestão anaeróbia. Outra configuração possível é
o filtro anaeróbio totalmente preenchido com meio
filtrante como visto na figura a seguir.

Fonte: ABNT (1997)

Figura 3.83: Esquema de filtro anaeróbio

Para a disposição final do efluente, as
opções apresentadas na NBR 13969 são a vala de
infiltração,
sumidouro,
canteiro
de
evapotranspiração, galeria de águas pluviais,
lançamento em corpos d’água e reuso.
Fazendo uma comparação, observa-se
que o sumidouro apresenta menor custo de
investimento por pessoa e área necessária quando
comparado à vala de infiltração e ao canteiro de
evapotranspiração, portanto esta foi a forma de

disposição final selecionada. O sumidouro
consiste em um poço escavado no solo que se
destina à depuração e disposição final dos
esgotos.

Fonte: ABNT (1997)

Figura 3.84: Esquema de sumidouro com proteção - Planta e corte

Optou-se por um sistema composto por
pré-tratamento (fossa séptica), tratamento
complementar (filtro anaeróbio) e disposição final
no solo (sumidouro), de modo a assegurar a
máxima eficiência na remoção de matéria
orgânica.
Operação e manutenção
A operação do sistema proposto deve ser
iniciada com a verificação da estanqueidade da
fossa séptica. Adicionalmente, deve ser realizada
a amostragem e análise quinzenal do afluente e
efluente do sistema, até que este alcance
estabilidade operacional, ou seja, até que atinja
eficiência satisfatória que se mantenha estável.
Posteriormente,
deve
ser
realizado
o
monitoramento trimestral do desempenho do
sistema, para verificação da eficiência do
tratamento e grau de poluição causado. Para
análise do efluente disposto no solo, devem ser
feitas amostragens a partir de poços ou cavas
escavados em volta dos sumidouros, em
profundidades distintas, por meio de amostras
compostas não proporcionais. Os parâmetros a
serem analisados são nitrato, pH, Escherichia Coli
e vírus (ABNT, 1997).
A limpeza da fossa séptica com retirada do
lodo e escuma deve ser realizada uma vez por
ano, por profissionais especializados que
disponham de equipamentos adequados. Parte do
lodo – cerca de 10% do volume total – deve ser
deixado no fundo da fossa (ABNT, 1993).
O filtro anaeróbio deve ser limpo quando
houver colmatação do leito filtrante. Para a limpeza
desta unidade, deve ser lançada água sobre a
superfície do leito filtrante, com posterior
drenagem. Não deve ser feita uma lavagem
completa do filtro, pois a retirada total do biofilme
implica na redução da eficiência dos processos de
biodigestão que ocorrem nessa unidade e em um
tempo maior para que o sistema alcance sua
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máxima eficiência posteriormente (ABNT, 1997).
Quando for constatada a colmatação do
sumidouro, suas paredes internas devem ser
expostas ao ar livre durante pelo menos seis
meses para que a capacidade infiltrativa seja
recuperada.
Dimensionamento
Fossas sépticas
Optou-se pelas fossas sépticas cilíndricas
feitas de anéis de concreto, que facilitam o
processo construtivo. O volume útil foi realizado de
acordo com a NBR 7229 (ABNT, 1993) e NBR
13969 (ABNT, 1997)
Para atendimento aos serviços solicitados,
foi adotada a contribuição de esgotos de
70L/unidade x dia, valor adotado para fábrica em
geral (ABNT, 1997). A contribuição de lodo fresco
(Lf) corresponde a 0,30 L/unidade x dia.
De acordo com os cálculos realizados, e
apresentados no EIA, a capacidade do tanque
séptico, deverá ser igual ou superior a 3.769 litros.
A partir da quantidade de pessoas, foram
calculados diferentes tamanhos de fossas.
A tabela a seguir está apresentado o
quantitativo e dimensões de cada uma.
ATIVIDADES

PESSOAS

UTE
ETA
UPGN

90
60

VOLUME
ÚTIL
(m³)
9,42
6,91

30
30

TANCAGEM
DE
PETRÓLEO

ALTURA(m)

DIÂMETRO
(m)

QUANTIDADE
PROPRIEDADES

3,0
2,2

2,0
2,0

2
1

3,77

1,2

2,0

1

3,77

1,2

2,0

1

Figura 3.85: Tabela de Dimensionamento das Fossas Sépticas

A capacidade do filtro anaeróbio, deverá
ser igual ou superior a 3.769 litros.
Portanto a partir da quantidade de
pessoas, foram calculados diferentes tamanhos de
filtros anaeróbios como mostra a imagem a seguir:
ATIVIDAD
ES

PESSOA
S

VOLUM
E ÚTIL
(m³)

ALTURA(
m)

DIÂMETR
O (m)

UTE
ETA

90
60

10,08
6,72

1,2
1,2

3,5
2,8

QUANTIDADE
S
PROPRIEDAD
ES
2
1

UPGN
TANCAGE
M DE
PETRÓLEO

30

3,77

1,2

2,0

1

30

3,77

1,2

2,0

1

Figura 3.86: Tabela de Dimensionamento dos Filtros Anaeróbios

Sumidouro
O sumidouro é a unidade de depuração e
de disposição final do efluente de tanque séptico
verticalizado em relação à vala de infiltração.
Devido a esta característica, seu uso é favorável
somente nas áreas onde o aquífero é profundo.
NBR 13969/1997 (ABNT, 1997).
Foram adotados anéis de concreto
armado perfurados como materiais construtivos
dos sumidouros. O dimensionamento foi feito de
acordo com as normas e se encontra detalhado no
EIA.
De acordo com a NBR 13969/1997 (ABNT,
1997), a carga de efluentes a serem dispostos no
sumidouro foi calculada a partir do número de
ocupantes pela contribuição de despejos (em
L/pessoa x dia).
Assim, calcula-se a área necessária para
a aplicação dos efluentes gerados no solo,
considerando a infiltração no fundo e nas paredes
da unidade, como mostra a imagem a seguir.

Filtro Anaeróbio
O filtro selecionado foi do tipo anaeróbio
de leito fixo com fluxo ascendente, totalmente
preenchido de meio filtrante, construído com anéis
de concreto. O dimensionamento foi feito de
acordo com as normas e cujo cálculo se encontra
apresentado no EIA
Desta forma, de acordo com a NBR
13969/1997 (ABNT, 1997), o volume útil mínimo
para o leito filtrante é de 1000 L e a altura do leito
filtrante, já incluindo a altura do fundo falso, deve
ser limitada a 1,20 m.
𝑉𝑉𝑉𝑉 = 1,6𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

ATIVIDADES

PESSOAS

UTE
ETA
UPGN
TANCAGEM
DE
PETRÓLEO

90
60
30

ÁREA
ÚTIL
(m²)
69,24
48,08
24,73

30

24,73

ALTURA
(m)

DIÂMETRO
(m)

QUANTIDADE
PROPRIEDADES

7,2
5,0
3,5

3,5
3,5
3,0

2
1
1

3,5

3,0

1

Figura 3. 87: Tabela de Dimensionamento dos Sumidouros

Todos os cálculos apresentados para o
Sistema fossa-filtro-sumidouro tiveram como base
as normas técnicas federais. Mas, podem sofrer
pequenas alterações de medidas por conta de
mudança nos dados no momento dos projetos.
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Limitações
O sistema fossa-filtro-sumidouro requer
limpeza por mão de obra especializada, pois há
necessidade de equipamentos de proteção
individual para a retirada do lodo e da escuma. Há
também os custos relacionados à limpeza, que
devem ser repassados para cada lote empresarial.
Adicionalmente, é necessário lidar com disposição
do lodo e escuma retirados – seria necessária a
instalação de leitos de secagem para o lodo para
que este pudesse ser disposto em aterro sanitário,
compostagem ou campo agrícola. Ou ainda, em
um projeto futuro poderia ser feito o
encaminhamento para Estação de Tratamento de
Esgotos – ETE. O intervalo de retirada do lodo é
definido no dimensionamento do tanque séptico e
para este relatório foi considerado o período de
limpeza de um ano.

Figura 3.90: Tabela referente a Profundidade útil mínima e máxima - NBR
7229 (ABNT, 1993)

As imagens a seguir ilustram as tabelas
compiladas da NBR 7229 (ABNT, 1993) e que
foram utilizadas como base para os cálculos de
dimensionamento do tratamento de fossa-filtrosumidouro.

Figura 3. 88: Tabela – contribuição diária de esgoto e lodo fresco - NBR 7229
(ABNT, 1993)

Figura 3.89: Tabela relativa ao Período de detenção e Taxa de acumulação NBR 7229 (ABNT, 1993)
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PLANTA SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS -ETA
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3.5.16.

Sistema de infraestrutura de drenagem
de águas pluviais

O sistema de drenagem das águas
pluviais para o Condomínio Industrial PNF, já
licenciado através da LP nº IN0043610 e que serão
parte integrante do Parque Termoelétrico PNF terá
encontra-se aqui compilado.

pluviais foi efetuado pelo método Racional,
conforme “INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS
E DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE
SISTEMAS
DE
DRENAGEM
URBANA”
(Aprovada pela Portaria O/SUB – RIO-ÁGUAS
“N” nº. 004/2010).
A imagem apresentada a seguir ilustra o
corte esquemático do sistema de drenagem.

Portanto o sistema de drenagem das
águas pluviais contará com a seguinte estrutura
básica:
• A captação das águas pluviais internamente aos
lotes será por gravidade através de calhas, dutos
e sistema interno de drenagem que irá conduzir
para o sistema externo de captação.
• As ruas receberão as águas através de sarjetas
superficiais que encaminham para “bocas de
lobo” (BL), com caixas de retenção de areia,
essas caixas por sua vez serão interligadas
através de tubos de concreto até os Poços de
visita (PV) e por gravidade conduzirão as águas
para galerias situados no canteiro central das
avenidas que interligam a Estrada com a praia,
conforme projeto de Drenagem que acompanha
esse memorial.
• Sequencialmente
essas
galerias
acima
descritas, terão o caimento somente no sentido
do mar. Porém, antes da efetiva chegada ao
destino,
essas
galerias
deverão
ser
interrompidas por bacias de acumulação,
desarenação e separação de água e óleo com
500 m³ de capacidade na primeira fase do
empreendimento. Nesta bacia serão instalados
sensores que medirão as características físicoquímicas da água.
• Esta bacia de acumulação, desarenação e
separação de água e óleo, será interligada
através de uma galeria de água pluviais com o
tubo do emissário submarino, que será
conduzido através do enrocamento até o ponto
de deságue final para dispersão nos termos das
normas vigentes.
• Esta bacia tem a finalidade de armazenar a água
de reuso e o descarte da água desta bacia será
feito por bateladas, sendo que, somente será
realizado se a água estiver dentro dos padrões
pré-estabelecidos para descarte.
• Com essa estrutura básica o projeto foi
subdividido em duas bacias de contribuição de
aproximadamente 570.000m² cada uma (sendo
a primeira na Avenida Canaã e a segunda na
Avenida rio de Janeiro), sendo que o cálculo da
vazão, nos casos de obras de galerias de águas

Figura 3.91: Corte esquemático do sistema de drenagem

Para a ocorrência do escoamento
superficial consideram-se os seguintes fatos:
• Quando uma chuva atinge uma determinada
área, parte de suas águas é interceptada pela
vegetação (e outros obstáculos), de onde se
evapora posteriormente. O restante atinge a
superfície do solo (durante a chuva, é razoável
admitir-se que as quantidades evaporadas ou
evapotranspiradas são desprezíveis).
• Do volume que atinge a superfície do solo, parte
é retido nas depressões do terreno, parte se
infiltra, e o restante escoa pela superfície. O
escoamento pela superfície do terreno acontece
após a intensidade da precipitação superar a
capacidade de infiltração do solo e depois que os
espaços nas superfícies retentoras tenham sido
preenchidos. Convém destacar, neste ponto, que
o escoamento superficial na forma aqui tratada
abrange desde o excesso de precipitação
posterior a uma chuva suficientemente intensa
(com ocorrência conforme acima descrita), até o
escoamento para o mar, alimentado pelo
excesso de precipitação.
Definimos os critérios segundo as
instruções e tabelas publicadas nesse instrumento
normativo, acima mencionado. Salientamos que
diversos autores estimam valores diversos, porem
adotaremos os valores sugeridos por Costa ET.
AL. (2007). O detalhamento do cálculo encontrase apresentado no EIA.
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Dimensionamento do Sistema de Esgotamento
de Águas Pluviais
A velocidade da instalação deverá
permanecer acima do mínimo estabelecido, para
evitar sedimentação, incrustação e estancamento,
e abaixo do máximo, para que não se produza
erosão, conforme Planta de distribuição das bocas
de Lobo e Poços de visita apresentada a seguir.
Descrição dos Materiais Utilizados
Os materiais
instalação são:

utilizados

para

esta

TUBO CA - Coeficiente de Manning: 0.01300

Início

Final

PV 3

PV 4

PV 4

PV 5

PV 5

PV 6

PV 6

PV 7

PV 7

PV 8

PV 8

PV 9

PV 9

PV 10

PV 10

PV 11

PV 11

PV 12

PV 12

PV 13

PV 13

PV 14

Descrição

Geometria

Dimensão

Diâmetros
mm

DN400

Circular

Diâmetro

396.0

DN600

Circular

Diâmetro

594.0

DN800

Circular

Diâmetro

793.0

PV 14

PV 15

DN1000

Circular

Diâmetro

992.0

DN1200

Circular

Diâmetro

1192.0

PV 15

PV 16

PV 16

PV 17

PV 17

PV 18

PV 18

PV 19

PV 19

VERT 1

CANALETAS - Coeficiente de Manning: 0.01600
Descrição

Geometria

Canal4

Trapezoidal

Canal5

Trapezoidal

Canal6

Trapezoidal

Dimensão

Diâmetros
mm

Base
Ângulo parede
Profundidade máx.
Base
Ângulo parede
Profundidade máx.
Base
Ângulo parede
Profundidade máx.

2500.0
90.0
1200.0
2500.0
90.0
1400.0
2500.0
90.0
1600.0

Velocidad
e
m/s
2.19
2.36
2.45
2.59
1.49
1.57
1.64
1.71
1.76
1.81
1.86
1.90
2.27
2.35
2.34
2.43
2.50

A vazão máxima final de projeto de 7.225
L/s foi a vazão calculada para as canaletas da
Avenida Canaã. Essa mesma vazão será
considerada para a Avenida Rio de Janeiro.

O diâmetro a utilizar será calculado de
forma que a velocidade no conduto não exceda a
velocidade máxima e ultrapasse a velocidade
mínima estabelecidas para o cálculo.
Envoltória
Envoltória de máximos
Início

Final

Comprime Diâmetr Inclina
Profundid Velocidad
Vazão
nto
os
ção
ade
e
l/s
m
mm
%
mm
m/s

BL1
BL2
BL3
BL4
BL5
BL6
BL7
BL8
BL9

BL7
BL7
BL5
BL6
BL6
PV 1
PV 1
PV 2
PV 2

13.20
14.08
11.50
12.91
12.25
19.27
17.51
9.57
13.81

DN400
DN400
DN400
DN400
DN400
DN600
DN600
DN400
DN400

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.56
0.63
0.80

PV 1

PV 2

51.05

DN800

0.50

PV 2

PV 3

43.48

DN1000 0.50

19.25
5.63
5.63
40.61
27.10
73.34
45.51
5.63
5.63
445.0
3
676.6
1

Comprime Diâmetr Inclina
Profundid
Vazão
nto
os
ção
ade
l/s
m
mm
%
mm
914.8
44.66
DN1200 0.50
477.46
8
1213.
44.65
DN1200 0.50
559.23
56
1412.
44.62
DN1200 0.50
611.04
22
1778.
60.03
DN1200 0.50
704.79
79
2106.
60.03
Canal4 0.20
565.36
24
2499.
60.03
Canal4 0.20
636.27
99
2893.
60.03
Canal4 0.20
704.58
74
3287.
60.03
Canal4 0.20
770.84
49
3681.
60.03
Canal4 0.20
835.43
24
4074.
60.03
Canal4 0.20
898.62
99
4468.
60.03
Canal5 0.20
960.62
74
4862.
60.03
Canal5 0.20
1021.61
49
5256.
83.60
Canal5 0.31
924.42
24
5649.
37.57
Canal5 0.32
960.91
99
6043.
60.00
Canal6 0.30
1032.69
74
6437.
60.02
Canal6 0.32
1060.35
49
7224.
60.02
Canal6 0.32
1155.17
99

98.01
53.56
53.56
144.21
116.66
167.45
128.12
50.72
47.89

0.81
0.56
0.56
1.00
0.89
1.14
1.04
0.61
0.66

390.53

1.84

441.06

2.04

Observar que o cálculo final será efetuado
novamente com todo o rigor necessário e segundo
a mesma formulação, assim que forem definidos
totalmente os arruamentos e distribuições de lotes.
Devemos ainda observar que o
Coeficiente de Escoamento, absorção do terreno
C = 0.45, é adequado e considera que o terreno
ficará praticamente, 45% impermeável, segundo
estudos
acadêmicos
apresentados
pelos
Professores Walter Collischonn e Rutinéia Tassi.

Figura 3.92: Perfil de drenagem

A seguir encontra-se apresentado o
projeto conceitual de drenagem.
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3.5.17.

Alternativas de Descartes de Efluentes

O descarte de efluentes para o
Condomínio Industrial PNF, já licenciado através
da LP nº IN0043610 e as atividades a serem
implantadas no Parque Termoelétrico PNF se
integrarão ao mesmo.
Em assim sendo encontra-se apresentado
a seguir a compilação do descritivo do descarte
dos efluentes já licenciado através da LP nº
IN0043610.
Emissário
Características
O emissário a ser utilizado é de PEAD Polietileno de Alta Densidade, PEAD80 ou
PEAD100, capaz de suportar uma vazão de 7.3
m³/ seg.
A forma de construir o emissário é muito
semelhante para as duas alternativas, terra e mar.
Inicialmente escava-se uma vala e depois são
colocados no seu interior vários tubos de PEAD
que serão soldados por termofusão. Esta técnica
não necessita de peças de união, pois os tubos
e/ou conexões são soldados de topo através de
um equipamento de soldagem, que funde as
extremidades e as comprime, uma contra a outra
provendo a interação das superfícies fundidas e
sua soldagem. Os tubos e/ou conexões devem ter
as mesmas dimensões nas extremidades de solda
(mesmo diâmetro e SDR). Esta solda é realizada
por uma luva especial que fará a fusão dos
materiais tornando os dutos únicos, sem emendas.
Depois que o processo de solda for
testado e aprovado ocorre o preenchimento da
vala, preferencialmente, com a terra que foi
retirada na escavação. Os dutos enterrados terão
proteção, estarão protegidos de danos em sua
estrutura e por serem de PEAD os mesmos são
imunes a corrosão do material. Toda a tubulação
será enterrada com uma cobertura de solo para
dar o máximo de proteção ao emissário.
Os dutos serão instalados na faixa de
tamponamento, assim eles estarão protegidos de
passagem de tráfego. Caso os mesmos tenham
que passar por locais onde haja tráfego de veículo
serão utilizadas técnicas não destrutivas, que
consistem na perfuração por baixo da estrada e
introdução do duto sem que haja danos à estrutura
ou ao tráfego.

As técnicas não destrutivas serão
utilizadas também na chegada do emissário ao
mar. No caso da praia da Barrinha junto ao
enrocamento norte, será feito um furo a partir da
terra que se estenderá até o fundo do mar num
ponto após a arrebentação.
Posteriormente, será colocado no interior
desse furo a tubulação. As tubulações serão
soldadas em terra e puxadas até a embarcação.
Para a alternativa em terra em toda a sua
extensão o emissário permanecerá enterrado.
Para a alternativa no mar o emissário sairá após a
arrebentação e seguirá junto ao enrocamento até
uma distância de aproximadamente 1.000m em
direção ao mar.
O emissário deverá ter uma vazão de
7.3m³/s, e descarte efetuado a 1m do fundo, num
local com profundidade aproximada de 5m.
Apenas na extremidade haverá uma
estrutura chamada difusor. O difusor consiste em
uma tubulação com várias saídas para uma melhor
diluição do efluente na água do mar. O difusor
projetado é um tubo de 12 metros de comprimento
com 12 saídas. Neste ponto seguirá um tubo em
ângulo de 45o em relação ao trecho horizontal até
a cota de dispersão do efluente tratado.
O lançamento deverá ser com uma vazão
de 7.3 m³/s, na profundidade de 5m, em local com
profundidade de cerca de 5m.
Nos estudos de dispersão os resultados
apresentados indicam que não existem alterações
na qualidade da água (zona de mistura relativa à
legislação ambiental) e com base nos resultados
das modelagens realizadas, incluindo os dados de
entrada considerados (dados ambientais, valores
de lançamento, critérios ambientais, critérios de
corte adotados), não é possível observar interação
entre as plumas.
O lançamento de efluentes atingirá
diluição suficiente para enquadramento dos limites
da legislação, e sem influência para a
balneabilidade da praia, a qual se localiza a uma
distância de aproximadamente 1.000m do difusor.
A colocação do difusor e da porção
submarina do emissário será feita por meio de uma
balsa. Essa balsa consiste numa embarcação com
capacidade para realizar a solda das tubulações.
Ela também é equipada com guindaste para
colocar e retirar as estruturas do mar, além de
outras ferramentas e equipamentos.
Após a conclusão dos serviços, todas as
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instalações provisórias e os dispositivos de
lançamento e construção serão desmontados,
demolidos e removidos, deixando as áreas
completamente livres. Eventuais danos serão
reparados para deixar os espaços usados nas
condições originais.
Operação

mar.
Esta bacia de acumulação proveniente do
escoamento das águas superficiais e dos efluentes
tratados, tem como objetivo:
(a) Reduzir a velocidade e o volume de emissão
das águas no destino final;
(b) Possibilitar a medição de vazão do sistema;

A operação do emissário é bem simples e
ela ocorrerá sempre que o nível de consumo das
águas pluviais ou dos efluentes das ETE e ETI do
empreendimento for menor que o volume a ser
armazenado. Ou seja, as águas pluviais e os
efluentes serão utilizadas como águas de reuso
pelo empreendimento.
Esta operação só é possível porque na
primeira fase do empreendimento haverá uma
bacia de acumulação, com capacidade para
500m³. Caso esta bacia de acumulação se mostre
insuficiente a sua capacidade deverá ser
aumentada conforme a necessidade do
empreendimento.
A função desta bacia é acumular o
efluente e a água de chuva até sua capacidade
sendo que esta água será utilizada no
empreendimento como água de reuso.
Como medida de segurança, esta bacia de
acumulação será equipada com analisadores e
controladores, de modo que o efluente não seja
lançado no mar ou reutilizado sem o tratamento
necessário que assegure a sua qualidade final.
A composição final do efluente tratado que
será lançado ou reutilizado atenderá aos valores
máximos de lançamento permitidos pelas
resoluções CONAMA 357/2005 e 397/2008. Esta
última ratifica o artigo 34 (valores máximos de
lançamento permitidos) da CONAMA 357/05. O
efluente a ser descartado também estará
enquadrado na NT202.R-10 FEEMA, de 12 de
dezembro de 1986, e na DZ - 205.R-5 FEEMA, de
24 de outubro de 1991.
O efluente tratado e as águas pluviais
superficiais serão enviados por gravidade para a
bacia de acumulação e será bombeado para reuso
ou descarte final por gravidade via emissário
submarino.
Para acompanhar a transmissão de dados
do emissário e poder ter controle das operações,
todos os sistemas de válvula e transmissão de
dados do emissário ficarão localizados em um
abrigo, a ser construído em um ponto próximo ao

(c) Separar a água em boas condições, que será
reutilizada ou encaminhada para o mar, dos
resíduos superficiais que se acumularão na
superfície de uma câmara separadora de água
e óleo. Esta operação será possível porque
esse tanque deverá ter compartimentos
separados uns dos outros por paredes onde o
liquido escoará hora por baixo e hora por cima
de tal maneira que poderemos acumular esses
resíduos e retirá-los de maneira segura e
corriqueiramente, através de procedimentos
que serão implementados para essa finalidade,
conforme a periodicidade das chuvas.
(d) Identificar através dos analisadores e
controladores eventuais descartes de efluentes
não tratados. E caso isto ocorra o
empreendimento fará uma auditoria em todos
os lotes do empreendimento até identificar o
local de descarte de efluentes em desconforme
com as especificações pré-determinadas.
A caixa será construída conforme desenho
abaixo e em anexo, com paredes intermediarias
dispostas de tal forma que a na primeira caixa,
fique toda a areia do sistema, sendo que a água
assim que atinge o nível superior da parede
extravasa por cima, já no próximo anteparo o
liquido escoa por baixo e sucessivamente e
alternadamente o próximo extravasa por cima, o
outro por baixo, até que o escoamento final
termine por baixo e seja encaminhado ainda mais
um trecho com uma tubulação que continuará até
depois do enrocamento, enterrada, na parte
continental e apoiada no fundo do mar na parte
marítima, conforme detalhado no projeto de
drenagem apresentado anteriormente.
O Condomínio Industrial PNF será
responsável pela manutenção de toda a rede de
drenagem.
O resíduo final do lodo e eventuais
resíduos
serão
retirados
por
empresa
especializadas e credenciadas para retirar e tratar
este tipo de efluente.
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• Desfile e soldagem de tubulação;
• Teste hidrostático (ou teste de pressão com
água);
• Transporte dos dutos em terra para posterior
instalação no mar;
• Transporte marítimo até o lugar de imersão.
Medidas de segurança utilizadas nas
atividades de construção:

Figura 3.93: Detalhe da caixa desarenadora e separadora de água e óleo

Detalhamento da instalação
Para a instalação do emissário para
escoamento de efluentes líquidos estão previstas
as seguintes atividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

levantamento topográfico;
transporte rodoviário dos dutos;
limpeza da faixa de servidão de dutos
existentes;
abertura de vala;
escavação de vala;
desfile e soldagem de tubulação;
assentamento da tubulação;
reaterro de vala;
restauração e limpeza da faixa de servidão;
transporte em terra dos trechos de dutos para
instalação no mar;
instalação dos dutos no trecho marítimo.

• sinalização/ isolamento das áreas sob
intervenção;
• sinalização dos canteiros de obras;
• sinalização das vias de acesso;
• teste hidrostático (teste de pressão com água)
da tubulação - garantia contra vazamentos;
• restrição temporária à navegação durante a
instalação dos dutos no trecho marítimo;
• sinalização preventiva da área de restrição à
navegação.

Figura 3.95: Exemplo do lançamento do tubo no mar

Canteiros de Obras
Para a construção e montagem do
emissário está prevista a instalação de um canteiro
de obras avançado, mais junto à orla, de
aproximadamente 2.000 m² de área para
armazenamento das bobinas. A soldagem das
bobinas é realizada durante o lançamento das
mesmas.
Equipamentos
Figura 3.94: Exemplo de instalação do tubo na parte terrestre

A construção dos trechos marítimos
envolve basicamente:
• Instalação dos trechos soldados de dutos (500
m de extensão);

Serão
necessários
os
seguintes
equipamentos para a construção do emissário:
• Materiais de Construção
Todos os materiais necessários à
construção serão fornecidos pelas empresas
contratadas para execução das obras, à exceção
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as bobinas de dutos de PEAD para construção do
emissário,
que
serão
adquiridos
pelo
empreendedor.
O duto e as suas interligações serão de
PEAD. A parte submarina do duto terá estruturas,
anéis de proteção mecânica de concreto, de forma
a garantir sua estabilidade hidrodinâmica no leito
marinho.
• Trecho Marítimo
o Balsa de serviços e lançamento de convés
plano equipada com guindaste
o Rebocador oceânico
o Rebocador portuário
o Embarcações de pequeno porte (até 18m de
comprimento)
o Bote inflável para apoio às operações de
mergulho.
o Equipamento de mergulho
• Trecho terrestre
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Compressor de ar
Martelete pneumático
Ônibus
Máquina de solda
Bomba de teste hidrostático o Betoneira
Mesa de serra
Guindaste c/ lança telescópica
Caminhão Munck
Esmerilhadeira
Trator de esteira para terraplanagem
Caminhão carroceria
Furadeira manual
Grupo Geradores Diesel
Caminhão vácuo
Lixadeira
Andaimes (tubos e braçadeiras)
Retroescavadeira
Motor vibrador
Escoramento
Máquina de torque
Veículos tipo Kombi, pick?up e passeio
Banheiro químico

enrocamento.
Tráfego de Veículos
As bobinas serão transportadas em
carretas que transitarão pela BR-101. Estima-se
um total de "20" carretas para o transporte de 100
barras de 12m, considerando que cada carreta
transporte "5" barras. O plano de sinalização para
o tráfego nos acessos principais será definido e
implantado pela empreiteira que vencer a licitação
para realização dos serviços.
Para a construção do emissário submarino
e do trecho terrestre da linha de transferência na
porção junto os enrocamentos os tubos serão
transportados por dentro da fazenda Canaã.
Área de exclusão durante a construção
Durante o lançamento do duto marítimo,
por questões de segurança, será demarcada uma
área de exclusão ao tráfego marítimo, com cerca
de 300m no entorno do traçado do trecho do duto
que estará sendo lançado.
Mão de obra
A mão de obra necessária aos serviços de
construção será mobilizada pelas empreiteiras a
serem contratadas. Contará com soldadores,
mecânicos, eletricistas, operadores de máquinas,
ajudantes de serviços gerais, mergulhadores,
técnicos de segurança e meio ambiente,
supervisores e coordenadores de canteiros de
obras. Haverá preferência pela contratação de
pessoal
local,
conforme
orientação
do
Empreendedor.
A seguir apresenta-se a estimativa do total
de mão de obra a ser mobilizada.
• Duto - trecho terrestre 45 trabalhadores
• Emissário 40 trabalhadores
Nota: *Quantitativo sujeito à alteração.

Lançamento
O emissário será soldado em uma balsa e
será lançado ao mar com anéis de concreto ao
longo de sua extensão. O emissário não afundará
porque o mesmo estará tamponado e cheio de ar.
O emissário posicionado será enchido
com água e assim afundado no local que o mesmo
será instalado. Uma vez afundado mergulhadores
farão a ancoragem dos anéis de concreto junto ao

Emissário - atividades de operação
Durante a fase de operação, o duto irá
emitir um ruído imperceptível à superfície devido à
profundidade da instalação do mesmo.
A seguir são apresentadas as principais
características operacionais da linha de
transferência e emissário:
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Parâmetro Operacional Valor
Vazão de Operação

Temperatura

tubos de PEAD usados em obras de saneamento,
drenagem, gás e mineração.

7.300 L/s = 26.300 m³/h

Pressão de Operação
Sentido do fluxo

Unidade

20kgf/cm²
em direção
gravidade

mar

por

15 a 40 ºC

Sistema de Tratamento dos Efluentes
A bacia de acumulação de águas pluviais
e efluentes tratados será construída equipada com
analisadores e controladores, de modo que o
efluente final não seja lançado no mar sem o
tratamento necessário que assegure a sua
qualidade final.
O tratamento dos efluentes na bacia de
acumulação consistirá nas seguintes etapas:
• Processo de desarenação;
• Processo de flotação;
• Processo de separação de materiais sólidos e
oleosos;
• Armazenamento e disposição final do efluente.
O resíduo final do lodo e eventuais
resíduos
serão
retirados
por
empresa
especializadas e credenciadas para retirar e tratar
este tipo de efluente.
Caracterização do efluente tratado a ser
descartado
A composição final das águas pluviais e do
efluente tratado, que será reutilizado ou lançado
através do emissário atenderá aos valores
máximos de lançamento permitidos pelas
resoluções CONAMA 357/2005 e 397/2008. Esta
última ratifica o artigo 34 (valores máximos de
lançamento permitidos) da CONAMA 357/05. O
efluente a ser descartado também estará
enquadrado na NT 202.R-10 FEEMA, de 12 de
dezembro de 1986, e na DZ 205.R-5 FEEMA, de
24 de outubro de 1991.
Tubo PEAD
Os tubos PEAD são produzidos por
processo de extrusão. Produtos com elevada
leveza, dependendo da densidade possui boa
flexibilidade e grande facilidade para serem
transportados, características importantes dos

Os tubos de polietileno (PE) para que
atendam as normas e especificações devem ser
produzidos com matérias primas específicas. Os
compostos de polietileno PE utilizados devem
atender à classificação PE 63, PE 80 ou PE 100.
Os tubos de polietileno de alta densidade
(PEAD) tem a característica de poderem ser
usados em substituição aos tubos feitos de
materiais como PVC, concreto e aço galvanizado.
São empregados em sistemas de saneamento
básico, telecomunicações, eletro dutos, sistemas
de Ramais Prediais de Água drenagem e
mineração, por exemplo. Esse tipo de tubulação
segue normas rígidas.
As
tubulações
são,
normalmente,
divididas entre rígidas e flexíveis. Tubos rígidos
não aceitam nenhum tipo de desvio sem que seja
feita uma intervenção em sua estrutura. É o caso
de materiais como concreto, cerâmica e ferro
fundido. Já os tubos flexíveis aceitam, ao menos,
um mínimo de desvio sem que seja preciso uma
intervenção estrutural - é o caso de tubos em
materiais como aço, alumínio e termoplásticos,
categoria do polietileno. Os tubos flexíveis podem,
ainda, ser divididos em materiais elásticos - caso
dos tubos de metal - e viscoelásticos,
representados pelos materiais termoplásticos.
O uso de PEAD para tubulações é
relativamente recente. É utilizado desde os anos
1950, e tem substituído materiais para sistemas de
saneamento e drenagem, canalização de rios e
manejo de fluidos à base de água em geral. Na
construção civil e obras de infraestrutura, é
crescente a substituição de tubulações de aço e
concreto por tubos de PEAD, por conta de sua
facilidade de processamento s boas propriedades
mecânicas e químicas.
Os tubos em PEAD podem ser lisos ou
corrugados, sendo que a resistência mecânica do
PEAD é intensificada pelo exterior corrugado, que
aumenta a força estrutural do tubo.
Como a capacidade de condução de uma
tubulação é inversamente proporcional à sua
rugosidade interna, o baixo índice de rugosidade
do interior dos tubos PEAD ajuda sua eficiência
hidráulica em conduzir água e fluidos à base
d'água. Essa capacidade representa a fricção, em
oposição, da superfície do tubo ao fluxo do líquido.

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL -RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3-127

Características de um tubo de PEAD

−

• Leveza
Peso específico PEAD = 0,945 a 0,962 g/cm³
• Flexibilidade
Módulo de Elasticidade
− PEBD ≈ 2.500 kgf/cm²
− PEAD PE 80 ≈ 9.000 kgf/cm² a
12.000kgf/cm²
− PEMD ≈ 8.000 kgf/cm²
− PP ≈ 12.000 kgf/cm²
− AÇO ≈ 2.100.000 kgf/cm²
− PEAD PE 100 ≈ 12.000 kgf/cm²
• Demais características

−
−
−
−

• Emissários submarinos
−
−
−

− Rugosidade baixíssima (coeficiente C
= 150) Hanzen-Williams
− Elevada resistência ao impacto
− Resistência à maioria dos agentes
químicos
− Imunidade
total
a
corrosões
eletrolíticas e galvânicas
− Reduzido
número
de
juntas.
Eventualmente, ausência total.
− Manuseio e instalação fáceis
− Impermeável
− Atóxico
− Baixíssimo efeito de incrustação
− Elevada vida útil (mais de 50 anos)
• Vantagens da aplicação de tubos de PE no
transporte de água
− Total atoxidade
− Grande resistência ao impacto
− Grande flexibilidade (propicia curvas
longas)
− Total resistência à corrosão
− Leveza
facilidade
de
manuseio/instalação
− Menor custo de preparação e menor
dimensão de valas (acomoda-se ao
terreno e soldagem fora da vala)
− Grande soldabilidade / facilidade de
execução
− Conexões mecânicas de simples
manuseio e resistentes aos esforços
axiais
− Menor número de emendas, barras
de 12 m ou mais e bobinas de 100 m
ou mais para tubos de até ø 125 mm

Conexões que propiciam facilidade
para execução de Ramais e ligações
domiciliares
Baixo coeficiente de atrito hidráulico
(fator "C" de Hazen-Williams = 145 a
150)
Baixíssimo efeito de incrustação
Vida útil maior que 50 anos
Menor custo final

−
−
−

Podem repousar diretamente sobre o
leito oceânico, sem preparo prévio
deste
Resistência a forças extremas de
correntezas
Podem acompanhar mudanças no
leito sem sofrer danos
Flutuam,
facilitando
transporte
marítimo
Podem ser rebocados em longas
secções pré montadas, até o local de
instalação
Podem
ser
extrusados
em
comprimentos grandes (500 m a 1000
m ou mais) a partir de extrusoras
móveis ou fixas, instaladas junto a
cursos d´água, baias, etc.

A Pressão Nominal (PN em bar) do tubo é
definida em função do MRS (MPa) e suas
dimensões sendo previstas as pressões a seguir
apresentadas:
Propriedades
MRS (MPa)

PE80
10

PE100
8

Estas informações foram obtidas nas
normas técnicas da ABNT e ABPE - Associação
Brasileira de Tubos Poliolefínicos e Sistemas.
Normas Técnicas
Seguem abaixo algumas das normas
técnicas pesquisadas:
ÁGUA (ABNT/NBR)
ABNT NBR 7373:1982

Tubos de polietileno duto fabricados por enrolamento

ABNT NBR 15561:2007

Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de esgoto
sanitário sob pressão - Requisitos para tubos de polietileno PE 80 e
PE 100

ABNT NBR 8417:1999

Sistemas de ramais prediais de água - Tubos de polietileno PE –
Requisitos

ABNT NBR 15802:2010

Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e
transporte de esgotos sob pressão — Requisitos para projetos em
tubulação de polietileno PE 80 e PE 100 de diâmetro externo
nominal entre 63 mm e 1600 mm
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ABNT NBR 15803:2010

Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e
transporte de esgoto sob pressão – Requisitos para conexões de
compressão para junta mecânica, tê de serviço e tê de ligação para
tubulação de polietileno de diâmetro externo nominal entre 20 mm
e 160 mm

ABNT NBR 15593:2008

Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de esgoto
sanitário sob pressão - Requisitos para Conexões Soldáveis de
Polietileno PE 80 e PE 100

ABNT NBR 9798:1987

Conexão de polipropileno (PP) para junta mecânica para tubos de
polietileno PE-5 para ligações prediais de água

ABNT NBR 9799:1987

Conexão de polipropileno - Verificação da estabilidade térmica

ABNT NBR 9023:1985

Termoplásticos - Determinação do índice de fluidez - Método de
ensaio (MB 2137)

ABNT NBR 9622:1986

Plásticos - Determinação das propriedades mecânicas à tração Método de ensaio (MB 2181)

ABNT NBR 15880:2010

Conexões de ferro fundido dúctil para tubos de PVC 6,3 e polietileno
PE - Requisitos

ABNT NBR 15950:2011

Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de esgotos
sob pressão — Requisitos para instalação de tubulação de
polietileno PE 80 e PE 100

ABNT NBR 15979:2011

Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de esgotos
sob pressão — Requisitos para reparo de tubulação de polietileno
PE 80 e PE 100

ABNT NBR 15952:2011

Sistemas para redes de distribuição e adução de água e transporte
de esgotos sob pressão — Verificação da estanqueidade
hidrostática em tubulações de polietileno

ABNT NBR 15939-1:2011

Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água
quente e fria — Polietileno reticulado (PE-X) - Parte 1: Requisitos e
métodos de ensaio

ABNT NBR 15939-2:2011

Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água
quente e fria — Polietileno reticulado (PE-X) -Parte 2:
Procedimentos para projeto

ABNT NBR 15939-3:2011

Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água
quente e fria — Polietileno reticulado (PE-X) - Parte 3:
Procedimentos para instalação

ABNT NBR 15813-1:2010

Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água
quente e fria - Parte 1: Tubos de polipropileno copolímero random
(PP-R) tipo 3 - Requisitos

ABNT NBR 15813-2:2010

Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água
quente e fria - Parte 2: Conexões de polipropileno copolímero
random (PP-R) tipo 3 – Requisitos

ABNT NBR 15813-3:2010

Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água
quente e fria - Parte 3: Tubos e conexões de polipropileno
copolímero random (PP-R) tipo 3 - Montagem, instalação,
armazenamento e manuseio

ESGOTO (ABNT NBR)
ABNT NBR 15551:2008

Sistemas coletores de esgoto - Tubos corrugados de dupla parede de
polietileno – Requisitos

ABNT NBR 15552:2008

Sistemas coletores de esgoto - Conexões para tubos corrugados de
dupla parede de polietileno – Requisitos

QUALIFICAÇÃO, SOLDAGEM E REPARO (ABNT NBR E NORMAS INTERNACIONAIS)
ABNT NBR 14472:2000

Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Qualificação de
soldador

ABNT NBR 14473:2000

Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Reparo ou
acoplamento de novo trecho à rede em carga, com utilização do
processo de esmagamento(pinçamento)

DVS 2207:2005

Soldagem de Matérias Termoplásticos – Soldagem de Tubos,
Conexões e Placas– Procedimentos

DVS 2208-1:2007

Soldagem de Termoplásticos – Máquinas e Ferramentas

DVS 2203:2003

Soldagem de Materiais Termoplásticos-Ensaios

Descarte no mar
A água do mar de todo o mundo tem uma
salinidade próxima de 35 (3,5% em massa, se
consideramos apenas os sais dissolvido, mas a
salinidade não tem unidades),1 o que significa
que, para cada litro de água do mar há 35 gramas
de sais dissolvidos, a maior parte é cloreto de
sódio (cuja fórmula é NaCl). A água do mar não
tem salinidade uniforme ao redor do globo.
• Composição química
A ciência que estuda a composição
química dos oceanos e as concentrações dos
compostos na água do mar se chama
oceanografia química. A água do mar tem

composição química quase constante. Há um
pouco mais de 70 elementos dissolvidos na água
do mar, mas apenas seis desses constituem mais
de 90% dos sais dissolvidos; todos ocorrem como
íons.
• Principais íons salinos da água do mar
o Cloreto (Cl-): 55,04 %m (%m significa
porcentagem em massa)
o Sódio (Na+): 30,61 %m
o Sulfato (SO42-): 7,68 %m
o Magnésio (Mg2+): 3,69 %m
o Cálcio (Ca2+): 1,16 %m
o Potássio (K+): 1,10 %m
• Gases dissolvidos na água do mar
A água do mar também contém pequenas
quantidades de gases dissolvidos, principalmente
nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. A água
a uma dada temperatura e salinidade está
saturada com gás quando a quantidade de gás
que se dissolve na água é igual à quantidade que
sai ao mesmo tempo. A água do mar superficial
está
geralmente
saturada
com
gases
atmosféricos, como oxigênio e nitrogênio. A
quantidade de gás que pode-se dissolver na água
do mar é determinada pela temperatura e
salinidade da água. Aumentando-se a temperatura
ou a salinidade reduz-se a quantidade de gás que
pode ser dissolvido.
Uma vez que a água afunda para baixo da
superfície oceânica (por exemplo, por se tornar
mais densa pela evaporação), os gases
dissolvidos não podem mais ser trocados com a
atmosfera. A quantidade de gás num dado volume
de água permanecerá inalterado, exceto pelo
movimento das moléculas de gás através da água,
por difusão (processo lento), ou pela mistura da
água com outras massas de água que contêm
diferentes teores de gases dissolvidos.
Em geral, o nitrogênio e gases raros
inertes (argônio, hélio e outros) comportam-se
dessa maneira: suas concentrações são
conservativas e somente afetadas por processos
físicos. Em contraste, alguns gases dissolvidos
são não-conservativos e participam ativamente em
processos químicos e biológicos que modificam
suas concentrações. Exemplos são o oxigênio e o
dióxido de carbono que podem ser liberados e
usados a variadas taxas nos oceanos,
especialmente pelos organismos.
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• Mistura com a água do mar
Ao entrar no mar, as águas tratadas
provenientes do empreendimento se misturam
com as águas do mar em tempos diferentes. O
tempo de mistura não é homogêneo e essa
demora pode ocorrer devido a diferença de
temperatura, de sais dissolvidos ou de ph, mas
sempre se misturam.
Nos locais onde o fluxo subterrâneo de
água doce que vem do empreendimento encontra
o fluxo subterrâneo de água salgada que está se
infiltrando a partir do mar, devido à diferença de
densidades entre os dois tipos de água, neste local
ocorrerá uma pequena estratificação, podendo a
água doce ficar por cima e a salgada por baixo.
Estas águas mantêm uma mínima separação,
devido ao fato de que ambas estão em um meio
poroso, onde a difusão dos solutos é mais lenta.
Esta mistura não chegará a afetar as
características da água do mar.
Devido a distância que o efluente será
descartado esta mistura será totalmente absorvida
pelas águas do mar, assim como as águas do rio
Itabapoana são absorvidas, antes que a mesma
chegue nas praias.
É
importante
ressaltar
que
o
empreendimento fará uso de grande parte dos
efluentes e das águas pluviais e que o emissário
do empreendimento não irá despejar no mar
esgoto e sim parte das águas pluviais e dos
efluentes tratados e que estas águas antes de
serem descartadas são analisadas e as mesmas
somente serão descartadas se elas estiverem
isentas de poluentes e estiverem dentro dos
padrões pré-determinados pela legislação vigente.
Devido ao tipo de água a ser descartada,
nos estudos de dispersão os resultados
apresentados indicam que não existem alterações
na qualidade da água (zona de mistura relativa à
legislação ambiental) e com base nos resultados
destes estudos incluindo os dados de entrada
considerados (dados ambientais, valores de
lançamento, critérios ambientais, critérios de corte
adotados), não é possível observar interação entre
as plumas.
O lançamento desta água atingirá diluição
suficiente para enquadramento dos limites da
legislação, e sem influência para a balneabilidade
da praia, a qual se localiza a uma distância de
aproximadamente 1.000m do difusor.

3.5.18.

Demanda e origem de energia elétrica

Nesta fase a demanda de energia elétrica
será fornecida através de rede da concessionária
local, com uma potência instalada de 500 kw, em
sistema trifásico para atender a demanda de
consumo doméstico e de trabalho com motores,
etc.
Também serão utilizadas unidades
geradoras de energia, movida a óleo diesel (ou
gasolina), caso em uma fase inicial da implantação
da obra, surja a necessidade da energia e ainda a
mesma não tenha sido fornecida pela
concessionária, ou no caso de alguma
necessidade adicional em local distante do ponto
de fornecimento.
O dimensionamento dessas unidades
geradoras será conforme a necessidade de
utilização dessa energia, no ponto específico e
para a função especifica, sendo assim poder-se-á
inclusive lançar mão de mais de uma unidade ao
mesmo tempo, conforme a conveniência e
necessidade.
Também nessa fase serão utilizados
painéis de retenção de energia solar para
aquecimento das águas a serem utilizadas nos
chuveiros e no restaurante, ou ainda onde mais for
necessário o aquecimento de águas.
A estimativa de pessoas na fase de
execução das obras obedecerá a um cronograma
de implantação e poderá ser revista conforme a
necessidade de aceleração ou desaceleração da
implantação do empreendimento, motivo pelo qual
a descentralização do canteiro contribui para o
dimensionamento das diversas fases dessa
implantação, podendo, portanto ser revisto para
mais ou para menos conforme a conveniência,
permanecendo sempre inalteradas as premissas
de projeto e de mobilização dos recursos materiais
e humanos.
O traçado definitivo do fornecimento de
energia elétrica para os diversos processos será
detalhado mais adiante, mediante a conformação
final do projeto executivo.
3.6. DESCRITIVO DAS ATIVIDADES DA FASE DE
OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O projeto implantação do Parque
Termoelétrico PNF, conforme já dito anteriormente
foi concebido com o objetivo de atuar no ramo de
Contratação de Energia Elétrica na Modalidade de
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Produtor Independente de Energia – PIE, para
atendimento ao Sistema Interligado Nacional SIN, no Ambiente de Contratação Regulada – ACR
e para isso, participar dos Leilões de Energia
Nova do ano de 2020 e 2021 e demais leilões que
o Governo Federal venha a marcar.
O projeto foi cuidadosamente estudado,
de modo não só a obedecer às diretrizes e ao
zoneamento municipal bem como ser concebido
de forma ambientalmente sustentável, objetivando
a conservação dos recursos naturais existentes na
área.
A implantação do Parque Termoelétrico
PNF é justificada por motivos de geração de
energia elétrica segura, não havendo a
preocupação com fatores hidrológicos e/ou
climatológicos, utilizando o gás natural,
combustível que proporciona um baixo impacto
ambiental em comparação com os demais
combustíveis fósseis.
Cumpre ressaltar que a área onde se
pretende implantar o empreendimento já possui
Condomínio Industrial e Porto Offshore já
licenciados ambientalmente através da LP nº IN
0043610, com toda a sua infraestrutura.
O empreendimento é composto de
instalações em terra, a serem instaladas no
condomínio industrial devidamente licenciado do
Porto Norte Fluminense (Licença Prévia Nº
IN043610) e instalações offshore, instalações a
serem instaladas no mar em frente à propriedade.
3.6.1. Descritivo do Parque Termoelétrico Porto
Norte Fluminense
O empreendimento de geração de energia
será composto basicamente de duas UTEs, a gás
natural, ciclo combinado, de 1,7 GW cada e de
terminais que fornecerão gás natural.
É importante destacar que em razão da
localização privilegiada as UTEs do Porto Norte
Fluminense poderão ter vários modais de
suprimento de gás natural, dentre eles
destacamos os terminais que pretendemos
licenciar e que poderão ser construídos para
atender a demanda de gás natural que o
empreendimento necessita. A escolha do terminal
dependerá de negociações com os fornecedores e
da disponibilidade de gás natural.
Quando
totalmente
implantado
o
empreendimento terá as seguintes características:
• Duas UTEs de ciclo combinado, a gás natural
com potência de 1,7GW cada unidade,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

denominadas UTE Porto Norte Fluminense I e
UTE Porto Norte Fluminense II, ou UTE PNF I
e UTE PNF II;
Estação de regaseificação e de compressão e
descompressão offshore e ou onshore;
Gasoduto marítimo de 7,0 km;
Duto de combustível marítimo de 7,0 km;
Sistema de ancoragem sem cais para
atracação de embarcações;
Gasoduto terrestre de 22,0 km;
Tubulação de abastecimento de água com
captação no Rio Itabapoana de 22,0 km;
Unidade de Processamento de Gás Natural –
UPGN;
Parque de tancagem de petróleo e
Estação de Tratamento de Água.
Tubulação de abastecimento de água com
captação no mar e tratamento de
dessalinização;
Balsas com tanque criogênico para transporte
de GNL do cais até o enrocamento LP
IN043610;
Duto criogênico de aproximadamente 1km do
enrocamento ao Porto.

Legenda das siglas utilizadas neste descritivo:
• GN – Gás Natural
• Regasification – Regaseificação – Processo de
transformar o GNL em GN
• LNG – “Liquified Natural Gas” ou GNL – Gás
Natural Liquefeito;
• LNGC – “Liquified Natural Gas Carrier (sea
vessel)” ou Embarcação de transporte de gás
natural;
• FSRU – “Floating Storage Regasification Unit”
ou Unidade Flutuante de Armazenamento e
Regaseificação de GNL;
• FSU – “Floating Storage Unit” ou Unidade
Flutuante de Armazenamento de GNL;
• CNG “Compressed Natural Gas Carrier ships”
ou Embarcação Armazenamento, Compressão
e Descompressão de Gás Natural;
• JRU – “Jetty Regasification Unit” ou
Regaseificação no cais
• STS – “Ship to Ship”: STS – transferência de
navio para navio, refere-se à transferência de
carga do navio, que pode ser de petróleo ou
gás, entre dois navios-tanque mercantes
posicionados um ao lado do outro. Os navios
podem ficar parados ou a operação STS
também pode ser realizada enquanto os navios
estão em andamento. Porém, requer
coordenação, equipamentos e aprovação
adequados para realizar tal operação. Os
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•
•
•
•

•
•
•

comandantes dos navios são responsáveis por
toda a operação STS;
SPM – Single Point Mooring – Ponto Único de
atracação
UPGN – Estação de Processamento de Gás
Natural;
PLEM - Pipeline End and Manifold
Manifold: manifold é a interface do sistema de
carga e descarga do navio com o sistema de
carga e descarga do terminal. Conecta-se
tubulações para a transferência do produto.,
Gasoduto submarino: tubulação a ser instalada
no leito submarino utilizada para transportar
gás natural de um lugar para outro;
Gasoduto terrestre: tubulação utilizada para
transportar gás natural de um lugar para outro.
3.6.2. Instalações em terra

O Parque Termoelétrico e todos os seus
componentes
adicionais,
conforme
dito
anteriormente, serão implantados ocupando lotes
do condomínio industrial já licenciado, que serão
destinados para a implantação de:
• UTE PNF I ocupando uma área de
200.000,00m²;
• UTE PNF II ocupando uma área de
200.000,00m²;
• Unidade de Processamento de Gás NaturalUPNG ocupa uma área de 193.900,00 m²;
• Parque de Tancagem de Petróleo ocupando
uma área de 99.545,00 m²;
• Gasoduto terrestre e sua faixa de domínio
ocupando uma área de 72.690,00m²;
• Linha de Transmissão e sua faixa de domínio
ocupando uma área de 56.900,00m²;
• Furo dimensional ocupando uma área de
3.900,00 m²;
• Estação de Tratamento de Água e reservação
ocupando uma área de 22.800,00 m²;
• Estação de Regaseificação onshore ocupando
uma área de 25.900,00m²;
• Terminal de Dessalinização da água do mar
ocupando uma área de 8.880,00m²;
O arranjo geral em terra do Parque
Termoelétrico, cujo projeto foi apresentado
anteriormente, pode ser visualizado na imagem
apresentada a seguir.

Figura 3.96: Layout básico das instalações em terra do empreendimento

3.6.3. Instalações offshore
As instalações no mar tem a finalidade de
prover o combustível necessário para as
instalações em terra e serão compostas por:
• Estação de Regaseificação uma área de
18.290,00m²;
• Gasoduto marítimo de 7 Km de extensão e sua
faixa de domínio uma área de 260.000,00m²;
• Oleoduto marítimo de 7 Km de extensão e sua
faixa de domínio uma área de 260.000,00m²;
• Píer de Graneis Líquidos ocupando uma área
de 450,00m²
• Píer de GNL ocupando uma área de 300,00m²
e
• Sistema de ancoragem sem cais para
atracação de embarcações uma área de
13.850,00m²;
O arranjo geral no mar do Parque
Termoelétrico, cujo projeto foi apresentado
anteriormente, pode ser visualizado na imagem
apresentada a seguir.

Figura 3.97: Layout básico das instalações no mar do empreendimento.
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3.6.4. Descritivo das Diversas Alternativas de
Recebimento do Gás Natural
Em princípio o gás natural que abastecerá
as UTEs do Parque Termoelétrico PNF terá como
origem o GNL, Gás Natural Liquefeito, ou LNG –
“Liquified Natural Gas” que será fornecido através
de embarcações do tipo LNGC – “Liquified Natural
Gas Carrier (sea vessel)”.
O GNL transportado pelas embarcações
LNGC será transferido através da operação STS –
“Ship to Ship” para ser armazenado em
embarcações do tipo FSRU – “Floating Storage
Regasification Unit” ou embarcações do tipo FSU
– “Floating Storage Unit”.
O GNL armazenado nas embarcações
FSRU – “Floating Storage Regasification Unit” será
regaseificado
através
de
sistemas
de
regaseificação instalados nestas embarcações e o
Gás Natural regaseificado, produto obtido após a
regaseificação do GNL, será transferido para as
UTEs através de gasodutos submarinos. As
embarcações FSRU estarão ancoradas nos
sistemas de ancoragem sem cais para atracação
de embarcações que estarão a aproximadamente
7 km de distância da costa.
O GNL transportado pelas embarcações
LNGC também poderá ser transferido através da
operação STS para embarcações do tipo FSU –
“Floating Storage Unit”, o GNL poderá (i) ser
regaseificado em uma planta de regaseificação a
ser instalada em uma plataforma offshore, anexa à
FSU, e o Gás Natural, produto obtido após a
regaseificação do GNL, será transferido para as
UTEs através de gasodutos submarinos.
Alternativamente (ii) a planta de
regaseificação também poderá ser instalada em
um lote do condomínio industrial do Porto Norte
Fluminense, neste caso o GNL será transferido
das embarcações de armazenamento (LNGC, ou
FSU), através da operação STS, para balsas
preparadas para o transporte de GNL e estas
balsas transportarão este combustível até o cais já
aprovado do Porto Norte Fluminense (Licença
Prévia Nº IN043610). No cais, o GNL será
descarregado das balsas para um duto criogênico
que o transportará do cais até os tanques de
armazenamento de GNL que fazem parte da
planta de regaseificação instalada em um lote do
condomínio industrial do Porto Norte Fluminense.
O GN – Gás Natural que abastecerá as
UTEs do Parque Termoelétrico PNF também
poderá ser o Gás Natural Comprimido, CNG,
("Compressed Natural Gas") que será fornecido da

mesma forma, através de embarcações de
transporte de compressão e descompressão de
gás natural (CNG Compressed Natural Gas Carrier
ships). O GN - Gás Natural descomprimido será
transportado através de gasodutos submarinos a
serem construídos até a UPGN e este depois de
tratado na UPGN – Unidade de Processamento de
Gás Natural será encaminhado para as UTEs.
É importante lembrar que as embarcações
LNGC, FSRU, FSU e CNG serão atracadas em um
sistema de atracação sem cais, objeto deste
pedido de licenciamento, e que todo este
complexo faz parte do Porto Norte Fluminense que
já se encontra licenciado pelo órgão licenciador –
INEA, através da Licença Prévia Nº IN043610.
Além disso, também é importante lembrar que a
implantação de um Parque Termoelétrico é
pertinente visto que este empreendimento trará
melhor aproveitamento das instalações portuárias
aprovadas pelo PNF.
Alternativamente o GN – Gás Natural,
combustível para as UTEs também poderá ser
fornecido através do gasoduto GASCAV
(Cabiúnas a Vitória). Este gasoduto com 303 km
de extensão, liga o Terminal de Cabiúnas, em
Macaé (RJ) à Estação do Terminal Intermodal de
Serra (ES) e para que as UTEs tenham acesso ao
GASCAV será necessário a construção de uma
gasoduto de 22 km de extensão interligando o PNF
à estação de válvulas SDV-08.
O gás que abastecerá as térmicas
também poderá ter origem nos campos de petróleo
que ficam nas Bacias de Campos e Espírito Santo.
Este gás deverá ser tratado em uma UPGN –
Unidade de Processamento de Gás Natural e se
esta alternativa for implementada este gás poderá
ser um gás associado ao Petróleo e por este
motivo que é necessário a aprovação da UPGN e
dos tanques de petróleo.
As alternativas acima são objeto do
presente licenciamento, visto que as regras e
exigências para a participação nos leilões são
definidas pelo Governo Federal e as mesmas
sempre sofrem alterações, além disso, o
fornecimento dos insumos (turbinas, e o gás) estão
em constante processo de transformação,
obrigando assim que os projetos de engenharia se
adaptem à nova realidade tecnológica e
mercadológica do momento do leilão e este
licenciamento ambiental tenta prever a maior
quantidade de tecnologias disponíveis na
produção de energia, bem como no recebimento
do gás natural.
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Em razão destas características, é
importante destacar que as UTEs PNF I e PNF II
poderão participar dos leilões em várias fases, de
forma separada ou simultânea, e com potências
iguais ou diferentes, porém menores ou iguais que
as potências solicitadas neste licenciamento. Em
outras palavras, dependendo das regras dos
leilões, da quantidade de energia a ser leiloada, e
dos demais itens citados no parágrafo acima, a
implantação do parque de geração poderá ser em
vários leilões e em várias fases com Unidades de
Geração de energia menores ou iguais que as que
estamos licenciando.
Além disso, as obras de construção do
empreendimento também serão em fases e
dependerão do sucesso obtido nos leilões de
energia. Desta forma, o empreendimento teremos
as seguintes áreas de atuação: serão construídas
uma ou mais UTEs, os gasodutos marítimos, o
sistema de ancoragem sem cais, a tubulação para
abastecimento de água. As demais atividades
licenciadas, também serão construídas conforme
o sucesso nos leilões.
3.6.5. Detalhamento das diversas formas de
recebimento de gás natural pelo
empreendimento
Conforme já descrito anteriormente,
existem diversas formas possíveis para o
recebimento de GN - Gás Natural, porém a
definição da melhor opção dependerá de diversos
fatores, neste momento, alheios a vontade do
empreendedor, neste sentido este licenciamento
prevê as diferentes alternativas para o
fornecimento do combustível das duas UTEs.
A necessidade de licenciar as diferentes
formas de fornecimento de gás natural para as
duas UTEs foram estudadas, considerando:
•
•
•
•
•

as UTEs terão o GN - Gás Natural como
combustível;
existem diversas formas de recebimento do
gás natural;
as UTEs participarão de leilões de energia,
cujo foco principal é o fornecimento de energia
com baixo custo;
que as regras dos leilões, o desenvolvimento
tecnológico, as opções de fornecimento de gás
estão em constante mudança;
que o empreendimento deve atender a todas as
exigências ambientais e licenciar as diversas
opções de recebimento de gás caso contrário o
PNF não poderá participar dos leilões de
energia com a opção mais eficiente e
econômica;

• que para a área em estudo já existe um
condomínio industrial e um terminal portuário,
já licenciado pelo órgão licenciador – INEA,
através da Licença Prévia Nº IN043610.
Considerando, que o GNL (em inglês
referido pela sigla LNG, de Liquified Natural Gas)
é basicamente gás natural que, após purificado, é
condensado ao estado líquido por meio da
redução da sua temperatura a -163 graus Celsius
e seu volume é reduzido em aproximadamente
600 vezes.
Considerando
as
relevantes do GN, a saber:

características

• incolor;
• Inodoro (É necessário adicionar aroma para
utilização comercial);
• temperatura do líquido à pressão atmosférica é
entre (-165) °C e (-155) °C, dependendo da
composição;
• pressão operacional da planta entre poucos
mbar até 75 bar;
• densidade relativa entre 0,43 a 0,48 conforme
a composição;
• calor de vaporização latente de 120 Kcal/kg;
• elevada taxa de expansão. A vaporização de 1
m³ de GNL produz entre 560 e 600 m³ de gás
(Em condições PTN).
Considerando as vantagens do GNL, a
saber:
• Transportado em embarcações do tipo LNGC –
“Liquified Natural Gas Carrier (sea vessel)” ou
em embarcação de transporte de gás natural
possibilita que este combustível possa ser
fornecido por diversos fornecedores e
transportado de diferentes partes do planeta a
preços competitivos;
• Transportado em carretas criogênicas, o GNL
possibilita atender empresas localizadas em
regiões não atendidas por gasodutos;
• Sua qualidade, comprovada por certificado de
qualidade a cada entrega, garante baixos
níveis de emissão e isenção total de
contaminantes após sua queima;
• Propicia qualidade e uniformidade na queima,
o que garante eficiência no processo de
combustão;
• Custos competitivos quando comparado a Gás
liquefeito de petróleo (GLP), Óleo Combustível,
diesel, álcool combustível e gasolina;
•
• Garantia de fornecimento de forma ininterrupta,
monitorado por sistema de telemetria sem
necessidade de solicitação de entregas por
parte do cliente.
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Considerando ainda, as características do
GNC – Gás Natural Comprimido ou CNG –
“Compressed Natural Gas”, a saber:
• Navios transportadores de gás natural
comprimido (GNC) são aqueles projetados
para o transporte de gás natural sob alta
pressão.
• A tecnologia do transportador de GNC depende
de alta pressão, geralmente acima de 250 bar
(2900 psi), para aumentar a densidade do gás,
mas ainda é 2,4 vezes menor que a do GNL
(426 kg / m3).
• As transportadoras de GNC podem encontrar
seu lugar a par da tecnologia bem estabelecida
de gás natural liquefeito pelas transportadoras
de GNL, pois é econômica para o transporte
marítimo de média distância.
• A maior parte da energia consumida para a
pressurização de gás pode ser recuperada
como eletricidade usando o turboexpansor, ao
mesmo tempo em que fornece GNV à rede de
tubulação do interior no cais de descarga /
porto.
• As transportadoras de GNC também são
soluções alternativas para os oleodutos
submarinos, pois possuem recursos de
carregamento e descarregamento rápidos
menos complicados.
• Os proponentes do GNC testaram várias
combinações de pressão e temperatura, na
tentativa de alcançar a eficiência volumétrica
ideal em comparação com a massa e o custo
do sistema de contenção. A tecnologia CNG
oferece
sistemas
de
armazenamento
compactado
refrigerado
que
operam
normalmente a 1800 psig a -20 ° F (-29 ° C), ou
sistemas de pressão somente operando de
3000 a 3600 psig a temperaturas atmosféricas
para atingir taxas de armazenamento
volumétrico comprimido em da ordem de 250 a
300 vezes a densidade do gás natural em STP.
Considerando ainda que:
• A forma e o tipo de recebimento ou
transferência de GNL ou qualquer outra carga
serão determinados pela forma que a
embarcação
estará
ancorada,
e
o
detalhamento e especificação do tipo de
ancoramento somente será realizado na fase
da Licença de Instalação, LI, momento este que
os estudos de engenharia, serão realizados de
forma mais aprofundada e que levarão em
consideração o projeto a ser definitivamente
construído.

• Também é importante mencionar que qualquer
projeto de ancoramento deverá ser submetido à
Marinha que irá analisar e aprovar levando-se
em considerações as questões de segurança, de
manobrabilidade das embarcações entre tantos
outros fatores.
• Cada embarcação é projetada com dispositivos
de amarração, de modo que as amarras, cordas,
cabos de resistência possam ajudá-la a atracar
com segurança ao lado de um ancoradouro,
plataforma flutuante, boia, pontão, ou qualquer
outra solução de engenharia para atracar uma
embarcação. Neste sentido, seguem abaixo
alguns dos possíveis sistemas a ser implantado
no Porto Norte Fluminense.
Baseado nestas informações e nos
diversos sistemas de ancoragem sem cais
descritos no neste capítulo, no Item 3.8.2, foram
estudadas diversas formas de recebimento do gás
natural para ser utilizado nas UTEs do Porto Norte
Fluminense, conforme resumidas nos itens a
seguir apresentados.
Transferência de carga de navio para navio
Existem diversas formas de transferência
de carga de um navio para outro e elas serão
melhor definidas de acordo com o sistema de
ancoragem sem cais, que somente será definido
na Licença de Instalação.
Dentre os vários sistemas STS – “Ship to
Ship” destacamos dois, o Tandem (em linha) ou
quando uma embarcação encontra-se uma ao lado
da outra.
O STS – “Ship to Ship”: STS –
transferência de navio para navio, refere-se à
transferência de carga do navio, que pode ser de
petróleo ou gás, entre dois navios-tanque
mercantes posicionados um ao lado do outro. Os
navios podem ficar parados ou a operação STS
também pode ser realizada enquanto os navios
estão
em
andamento.
Porém,
requer
coordenação,
equipamentos
e
aprovação
adequados para realizar tal operação. Os
comandantes dos navios são responsáveis por
toda a operação STS – “Ship to Ship”.
A exemplo do sistema de ancoragem sem
cais as operações de transferência da carga,
petróleo, gás, combustível serão detalhadas no
momento da LI – Licença de Instalação.
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STS – Tandem
Transferência de fluido / gás de uma
embarcação para outra embarcação pode ser
realizada em linha onde a carga ou descarga será
da proa de um navio para a popa do outro navio.
A descarga em tandem pode ser realizada
com um sistema de manuseio de mangueiras e
espias com navios-tanque dedicados.
É muito importante levar em consideração
a possibilidade de mudanças repentinas no
ambiente, como rajadas de vento e pancadas de
maré.
Dependendo das condições do mar, uma
embarcação supridora, LNGC, poderá aproximarse da frente ou de trás das embarcações FSRU ou
FSU, depois é amarrado por uma linha de
amarração a jusante da FSRU ou FSU. A
mangueira flutuante é conectada ao navio de
exportação e, em seguida, o óleo / gás é
transferido da embarcação supridora, LNGC, para
o navio-tanque, FSRU ou FSU. A embarcação
supridora, também estará sendo auxiliada por
rebocadores para manter uma distância definida
da FSRU / FSU e impedir que ele se mova em
direção à FSRU / FSU devido às condições do
mar.

A figura 3.100 a seguir ilustra a operação
STS “Ship to Ship”, quando uma embarcação se
encontra uma ao lado da outra.

Figura 3.100: Operação STS – Ship to Ship

Figura 3.98: Internal Turret Mooring System

Figura 3.101: Operação STS – Ship to Ship

Figura 3.99: Internal Turret Mooring System
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Nas operações STS - “Ship to Ship”, o
recebimento de GNL poderá ser das seguintes
maneiras:
Recebimento de GNL em embarcações LNGC
que será armazenado e regaseificado na
embarcação FSRU
O GNL – Gás Natural Liquefeito, ou LNG
– “Liquified Natural Gas” será fornecido através de
embarcações do tipo LNGC – “Liquified Natural
Gas Carrier (sea vessel)” este GNL será
transferido através da operação STS – “Ship to
Ship” para ser armazenado e regaseificado em
embarcações do tipo FSRU – “Floating Storage
Regasification Unit”.
O GNL armazenado nas embarcações
FSRU – “Floating Storage Regasification Unit” será
regaseificado
através
de
sistemas
de
regaseificação instalados nestas embarcações e o
Gás Natural regaseificado, produto obtido após a
regaseificação do GNL, será transferido para as
UTEs através de gasodutos submarinos.
As
embarcações
FSRU
estarão
ancoradas em um local com profundidade de 15m, nos sistemas de ancoragem sem cais para
atracação de embarcações que estarão a
aproximadamente 7 km de distância da costa.
Segue abaixo o layout das instalações de
ancoragem sem cais e do gasoduto submarino que
transportará o GN das FSRU até as UTEs.
As imagens do projeto e as ilustrativas da
operação apresentadas a seguir ilustram o acima
descrito.

Figura 3.103:Operação STS e Layout do sistema de ancoragem sem cais e do
quebra mar de proteção

Figura 3.104: Layout das UTEs e seu ponto de recebimento do Gás Natural

Recebimento de GNL em embarcações LNGC
que será armazenado em embarcações FSU e
regaseificado em plataforma offshore
O GNL – Gás Natural Liquefeito, ou LNG
– “Liquified Natural Gas” será fornecido através de
embarcações do tipo LNGC – “Liquified Natural
Gas Carrier (sea vessel)”. Este GNL será
transferido através da operação STS – “Ship to
Ship” para ser armazenado em embarcações do
tipo FSU – “Floating Storage Unit”.
Neste caso o GNL será regaseificado
através de uma planta de regaseificação a ser
instalada em uma plataforma offshore anexa à
embarcação de armazenamento do FSU –
“Floating Storage Unit” que tem como
característica principal o armazenamento do GNL.
O Gás Natural já regaseificado será
transportado até as UTEs através de dutos
submarinos a serem construídos.
As figuras 3.105 a 3.108 do projeto e as
ilustrativas da operação apresentadas a seguir
ilustram o acima descrito.

Figura 3.102: Layout básico das instalações FSRU
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Recebimento de GNL em embarcações LNGC
que será armazenado em embarcações FSU e
regaseificado em planta de regaseificação
instalada no condomínio industrial do PNF
O Gás Natural Liquefeito, ou LNG –
“Liquified Natural Gas” será fornecido através de
embarcações do tipo LNGC – “Liquified Natural
Gas Carrier (sea vessel)” este GNL transferido
através da operação SPS – “Ship to Ship” para ser
armazenado em embarcações do tipo FSU –
“Floating Storage Unit”.
Figura 3.105: Layout básico das instalações FSU

Figura 3.106: Layout do sistema de ancoragem sem cais e do quebra mar de
proteção

O Gás Natural Liquefeito, ou LNG –
“Liquified Natural Gas” será transferido das
embarcações de armazenamento (LNGC, ou
FSU), através da operação STS, para balsas
preparadas para o transporte de GNL e estas
balsas transportarão este combustível até o cais já
aprovado do Porto Norte Fluminense (Licença
Prévia Nº IN043610). No cais, o GNL será
descarregado das balsas para um duto criogênico
que o transportará do cais até os tanques de
armazenamento de GNL que fazem parte da
planta de regaseificação instalada em um lote do
condomínio industrial do Porto Norte Fluminense.
As imagens do projeto e as ilustrativas da
operação apresentadas a seguir ilustram o acima
descrito.

Figura 3.107: Ilustração do gasoduto submarine

LNGC / FSU ->
STS -> balsa
Figura 3.109: Exemplo de Balsa para transporte de LNG – fornecedor DEMEN

Figura 3.108: Layout das UTEs e seu ponto de recebimento do Gás Natural
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através de embarcações de transporte de
compressão e descompressão de gás natural
(CNG Compressed Natural Gas Carrier ships). O
gás natural descomprimido será transportado
através de dutos submarinos a serem construídos
até a UPGN e depois de tratado ele será
transferido para as UTEs.
A imagem do projeto apresentada a seguir
ilustra o acima descrito.

Figura 3.110: Layout das instalações marítimas com abastecimento de GNL
através de FSU e balsas

Figura 3.113: Layout básico das instalações GNC ou CNG

Recebimento de Gás Natural através do
GASCAV
Figura 3.111: Ilustração dos dutos de gás sobre a ponte já licenciada do Porto
Norte Fluminense

Alternativamente
gás
natural
que
abastecerá as UTEs do Parque Termoelétrico PNF
também poderá ser fornecido através do gasoduto
GASCAV (Cabiúnas a Vitória). Este gasoduto com
303 km de extensão, liga o Terminal de Cabiúnas,
em Macaé (RJ) à Estação do Terminal Intermodal
de Serra (ES) e para que as UTEs tenham acesso
ao GASCAV será necessário a construção de uma
gasoduto de 22 km de extensão interligando o PNF
à estação de válvulas SDV-08.

Figura 3.112: Layout com a estação de regaseificação no Condomínio
Industrial do PNF

Recebimento de Gás Natural Comprimido - CNG,
("Compressed Natural Gas")
O gás natural que abastecerá as UTEs do
Parque Termoelétrico PNF também poderá ser o
Gás Natural Comprimido, CNG, ("Compressed
Natural Gas") que será fornecido da mesma forma,

Figura 3.114: Traçado - Duto de gás (vermelho) – Duto de água (azul) –
Possível Linha de Transmissão (verde)
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Recebimento de Gás Natural através da UPGN
Alternativamente
gás
natural
que
abastecerá as UTEs do Parque Termoelétrico PNF
também poderá ter origem nos campos de petróleo
da plataforma continental. Estes campos seriam
interligados à UPGN do Porto Norte Fluminense
através de dutos submarinos a serem licenciados
e construídos.

• Fonte de água 2: Captação de água no mar em
frente ao PNF. Neste caso, será necessário a
construção de uma planta de dessalinização e
tratamento da água.
A Estação de Tratamento de Água (ETA)
aprovada na Licença Prévia do PNF, tem como
processo básico o seguinte fluxo:

REPOSIÇÃO DA ÁGUA DA TORRE
DE RESFRIAMENTO

Quadro Resumo

SERVIÇOS EM GERAL DAS UTES

No quadro apresentado a seguir encontrase um resumo das formas de recebimento de gás
natural pelo empreendimento acima descritas.
OPÇÕE
S

EMBARCAÇÃ
O
DE
SUPRIMENT
O

ARMAZENAMEN
TO

A

LNGC

FSRU

B

LNGC

C

LNGC

D

GNC

E

GASCAV

F

PLATAFORM
A
CONTINENTA
L

PLANTA
DE
REGASEIFICAÇÃ
O OFFSHORE

FSU

PLANTA
DE
REGASEIFICAÇÃ
O ONSHORE

FSU

NÃO
NECESSÁRIO

REGASEIFICAÇÃ
O/
DESCOMPRESSÃ
O

É

ESFERAS
DE
ARMAZENAMENT
O

NÃO
NECESSÁRIO

É

MEIO
DE
TRANSPOR
TE ATÉ AS
UTEs
GASODUTO
SUBMARIN
O
GASODUTO
SUBMARIN
O
BALSA+DUT
O
CRIOGÊNIC
O
NO
TERMINAL
PORTUÁRIO
PNF
JÁ
LICENCIADO
PELA LP Nº
IN0043610
GASODUTO
SUBMARIN
O
GASODUTO
TERRESTRE
GASODUTO
SUBMARIN
O

UPGN

Figura 3.115: Resumo das formas de recebimento de gás do
empreendimento.

3.6.6. Fornecimento de água
Para a fase de operação da UTEs estimase que cada uma das UTEs PNF-I e PNF-II quando
estiver despachando energia a plena carga
necessitará do fornecimento de água numa vazão
estimada de 1.350 m³/h.
Esta água terá como origem duas fontes:
• Fonte de suprimento de água 1: Porto Norte
Fluminense que em seu licenciamento foi
aprovado a instalação de uma ETA – Estação de
Tratamento de Água, cuja origem poderá ser a
captação superficial no rio Itabapoana, conforme
Outorga nº 761, de 13 de junho de 2018, emitida
pela ANA – Agência Nacional de Águas.

ÁGUA
BRUTA

CLARIFICA
ÇÃO E
FILTRAÇÃO

.

COMBATE À INCENDIO

TRATAMENTO PARA CONSUMO
HUMANO (PORTARIA 2.914/2011

DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMO
HUMANO DAS ATIVIDADES A
SEREM IMPLANTADAS

Figura 3.116: Fluxograma do processo da ETA no empreendimento

3.6.7. Linha de Transmissão para escoamento da
produção de energia
O escoamento da energia elétrica
produzida pelo Parque Termoelétrico PNF será
feito através da linha de transmissão de 500kv que
será construída pelo empreendimento para a
conexão das UTEs com Sistema Elétrico Nacional
(SIN).
Existem diversas alternativas de conexão
possíveis,
dentre
elas
destacamos
três
alternativas, porém este licenciamento não prevê
o licenciamento destas linhas, visto que o ponto de
conexão pode ser alterado conforme a
disponibilidade de conexão existente no momento
da solicitação de conexão.
A escolha do ponto de conexão será
determinada pelo órgão gerenciador no momento
que for solicitado a conexão e poderá estar ligada
à SE – LT Campos 2 / Nova Mutum. Tal
determinação será feita pela ANEEL e, portanto,
esta linha de transmissão será objeto de
licenciamento ambiental específico, não fazendo
parte portanto do presente licenciamento.
3.6.8. Unidades Termoelétricas – UTE PNF I e
UTE PNF II
As duas UTEs (UTE PNF - I e UTE PNF II) que compõe o Parque Termoelétrico PNF objeto
do presente licenciamento ambiental, foram

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL -RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3-140

projetadas para operar em ciclo combinado,
produzindo energia através de 03 turbinas a gás
com potência unitária 361.933,3 kW ou 361,9333
MW. Associadas as turbinas a gás estão 03
geradores de energia elétrica com potência de
402.148 kVA.
Além do uso das turbinas a gás, busca-se
utilizar os gases quentes produzidos nessas
turbinas para o aquecimento de três caldeiras
gerando vapor a ser aproveitado em uma turbina a
vapor com potência instalada de 665.400 kW ou
665,4 MW associada a 01 gerador de energia
elétrica com potência de 739.333 kVA.

combinado ("Combined Cycle Power Stations",
CCPS's"). A UTE – Usina ou Unidade Termelétrica
a ciclo combinado usa turbinas a gás ou motores e
turbina a vapor associadas em uma única planta,
ambas gerando energia elétrica a partir da queima
do mesmo combustível. Para isto, o calor existente
nos gases de exaustão das turbinas ou nos
motores a gás é recuperado, produzindo o vapor
necessário ao acionamento da turbina a vapor.
a) Principais componentes das UTEs
a1) Turbinas a Gás

O total de energia a ser produzido por UTE
será de 1.751.199,9 kW e em resumo, cada UTE
terá 3 turbinas a gás com potência unitária de
361.933,3kW = 1.085.799,9 kW e 1 turbina a vapor
com potência unitária de 665.400kW =
665.400kW. O total produzido pelas duas UTEs
será de 3.502,39kW.

O principal elemento da uma UTE de ciclo
combinado são as turbinas a gás, uma tecnologia
em grande parte proveniente dos jatos
desenvolvidos para as aeronaves militares e civis,
onde o combustível é o querosene. Nas UTEs PNF
I e PNF II, o combustível a ser utilizado é o gás
natural.

No Quadro resumo apresentado a seguir
encontram-se as características de cada Unidade
Termoelétrica que compõe o projeto.

Podemos distinguir três componentes
principais em uma turbina a gás: o compressor, o
sistema de combustão e a turbina propriamente
dita, esta última sendo a fonte de acionamento
tanto do compressor como de um gerador de
energia elétrica.

UTE PNF-I

UTE PNF-II

Ciclo combinado

Ciclo combinado

Interligação com a SE Campos 2 –
linha de 500 kV

Interligação com a SE Campos 2 –
linha de 500 kV

03 turbinas a gás com potência
unitária de 361.933,3kW

03 turbinas a gás com potência
unitária de 361.933,3kW

01

gerador de vapor para
recuperação de calor
01 turbina a vapor com potência
unitária de 665.400kW
04 transformadores elevadores
que elevarão a tensão para 500 kV

01

Fabricante: Siemens

Fabricante: Siemens

Total Geral: 1.751.199,9kW ou 1.751,2
MW
Consumo de gás (gás de
referência): 55,42 Kg/s ou
3.284.765 Nm3/dia
Demanda total de água: 1.350
m³/h

gerador de vapor para
recuperação de calor
01 turbina a vapor com potência
unitária de 665.400kW
04 transformadores elevadores
que elevarão a tensão para 500 kV

Total Geral: 1.751.199,9kW ou 1.751,2
MW
Consumo de gás (gás de
referência): 55,42 Kg/s ou
3.284.765 Nm3/dia
Demanda total de água: 1.350
m³/h

Figura 3.116: Resumo das características da Unidade Termoelétrica.

•
•
•

Total
geral
(produção
de
energia):
3.502.399,8kW ou 3.502,39MW
Consumo total de gás (gás de referência):
110,84 Kg/s ou 6.569.590 Nm3/dia
Demanda total de água: 2.700 m³/h
Descritivo da Composição das UTEs á Gás
Natural- Ciclo Combinado

As UTEs a serem implantadas no PNF
serão termelétricas a gás natural de ciclo

O ar atmosférico captado pelo compressor
é comprimido no sistema de combustão à pressão
de cerca de 13 bar, e temperatura da ordem de
375oC, a qual se eleva a 1250oC com a queima do
gás. A energia gerada na expansão que se segue
à queima do gás aciona a turbina, reduzindo-se a
pressão à atmosférica e a temperatura a cerca de
550oC nos gases de exaustão da turbina.
Se uma turbina estiver operando
isoladamente, ou em ciclo aberto (open cycle
mode), como nas aeronaves, sua eficiência
térmica é baixa, da ordem de 36%, ou seja, mais
de 60% do calor gerado pela queima do
combustível é perdido nos gases de exaustão.
• Produção de energia
Para a produção dos 1.751.200 kW de
cada uma das UTEs PNF-I e PNF-II, será instalada
um sistema configurado em ciclo combinado “mult
shaft” fornecido contendo três turbinas a gás, três
caldeiras de recuperação, e uma turbina a vapor,
acoplados a quatro geradores de energia elétrica.
Sistemas de ciclo combinado tem sido
frequentemente utilizado em detrimento aos
sistemas convencionais, já que as plantas em ciclo
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simples apresentam menor eficiência, maiores
custos operacionais e emissões atmosféricas.
As UTEs PNF-I e PNF-II serão projetadas
para ter três turbinas a gás, em princípio estas
turbinas serão fornecidas pela Siemens do modelo
SGT6-9000HL com geração bruta individual de
aproximadamente 361.933,3 kW, a uma condição
operacional de temperatura média de 27,1°C,
umidade relativa do ar de 79,9%, mas é importante
ressaltar que o projeto conceitual descrito neste
documento poderá ser alterado, a depender do
desenvolvimento de novas tecnologias, bem como
nas especificações técnicas dos leilões de energia.
As turbinas da classe H da Siemens
apresentam características importantes quanto a
tecnologia de turbinas a gás e eficiência de
operação, podendo ser citado:
Maior eficiência aerodinâmica pelo formato das
pás;
Sistema avançado de combustão para
temperaturas de queima mais altas e mais
flexibilidade operacional;
Revestimento inovador de múltiplas camadas
para melhor robustez da lâmina e menos
consumo de ar refrigerado;
Recursos de resfriamento interno ultraeficientes para lâminas e palhetas para o
menor consumo de ar refrigerado;
Vedações otimizadas
vazamento de ar;

para

minimização

Lâmina grande de turbina independente para
maior potência.
−
−
−
−

Turbina a gás Siemens SGT6-9000HL:
Potência instalada bruta: 361.933,3kW
Rendimento (base PCI): 41,73%
Heat Rate: 8.626 kJ/kwh
Combustível: Gás Natural

A imagem apresentada a seguir ilustra a
Turbina acima descrita.

Figura 3.117: Exemplo de Turbinas Siemens SGT6-9000HL

As três turbinas Siemens SGT6-9000HL
disponibilizarão uma potência instalada de
1.085.799,9 kW, isso se somente considerada as
turbinas a gás operando em ciclo simples.
Estas turbinas associadas as turbinas a gás,
estarão conectadas três caldeiras de recuperação
de calor e uma turbina a vapor com sistema
condensador.
O gás quente após passagem pelas
turbinas seguirá para três caldeiras de
recuperação de calor, conhecidas também como
Heat Recovery Steam Generator – HRSG. As
caldeiras de recuperação de calor foram
projetadas para maximizar a recuperação de calor
através do uso de três níveis de pressão de vapor:
− Alta pressão (AP)
− Pressão intermediária (PI)
− Baixa pressão (BP)
A parcela da caldeira que produz vapor de
alta pressão é do tipo Benson ou similar, a
produção de pressão intermediária e baixa
pressão acontece pela parte de tipo de circulação
natural da caldeira.
Para alimentação da caldeira de
recuperação serão instaladas bombas hidráulicas
que trabalharão em velocidade constante
fornecendo água na pressão e vazão requeridas
nos respectivos compartimentos da caldeira. Cada
bomba hidráulica contará com uma válvula de bypass de fluxo mínimo com objetivo de manter a
vazão da bomba acima de um valor mínimo.
O vapor gerado na caldeira de
recuperação seguirá para uma turbina a vapor do
tipo condensante, modelo SST-5000. Esta será
dividida em dois estágios, o primeiro receberá o
vapor de alta pressão e o segundo os vapores de
pressão intermediária e baixa. A carcaça da
turbina tem um corpo duplo e separam os dois
estágios de geração. No total, a turbina a vapor
terá uma geração de 665.400 kW.
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Após passagem pela turbina, o vapor
originado na caldeira de recuperação em
temperatura mais baixa segue para uma torre de
resfriamento para que o fluido posteriormente siga
para o condensador de superfície.
A água resultante do processo da torre de
resfriamento será reaproveitada, após tratamento
na Estação de Tratamento de Água –ETA,
fornecendo água das UTEs PNF-I e PNF-II, para
os sistemas auxiliares do turbo gerador a gás,
vapor e utilidades auxiliares.
O sistema de geração de energia das
UTEs PNF-I e PNF-II, utilizará quatro geradores de
energia sendo três para as turbinas a gás e um
associado a turbina a vapor. O pacote gerador
consistirá nos geradores, sistemas de proteção,
excitação e sistemas de resfriamento.
Os geradores serão do tipo síncrono em
uma construção resistente à pressão, para o
resfriamento dos rolamentos do rotor e do estator.
Os geradores acoplados as turbinas a gás terão
características técnicas diferentes do gerador
acoplado a turbina a vapor, conforme apresentado
nas figuras abaixo:
Tipo

Tipo Síncrono

Potência

402.148 kVA

Fator de potência

0,90

Tensão nominal

23 kV

Número de fases

3

Frequência nominal

60 Hz

Refrigerante

Água desmineralizada

UTEs PNF
Geração bruta contínua
Geração líquida contínua
Consumo interno (auxiliares)
Consumo de gás (gás de referência)
“Heat rate” líquido da usina (base PCI)
Rendimento líquido da Usina (base PCI)
Energia Mensal Gerada (Média)

1.751.200 kW
1.716.200 kW
35.000 kW
55,42 Kg/s ou 3.284.765 Nm3/dia
5.945 kJ/kWh
60,6 %
1.174.116.557 kWh

Figura 3.120: Informações gerais das UTEs PNF

O Gás Natural utilizado será com PCS de
9.400 kcal/m³ à temperatura de 20ºC e Pressão de
1 atm e Massa Específica a 20ºC de 0,686 kg/m³.
As Imagens a seguir apresentadas
ilustram a quantidade, tipo e potência elétrica das
turbinas que compõe o projeto.
TURBINA A GÁS
Quantidade
Potência elétrica individual
Potência elétrica em conjunto

3
361.933kW
1.085.799,9kW

Figura 3.121: Informações gerais das turbinas a gás das UTEs PNF
TURBINA A VAPOR
Quantidade
Potência elétrica

1
665.400kW

Figura 3.122: Informações gerais das turbinas a vapor das UTEs PNF

a2) Motores de combustão interna (alternativa à
turbina) - Motogeradores

Figura 3.118:Geradores de energia acoplados a turbina a gás – informações
técnicas
Tipo

Tipo Síncrono

Potência

739.333 kVA

Fator de potência

0,90

Tensão nominal

23 kV

Número de fases

3

Frequência nominal

60 Hz

Refrigerante

A imagem a seguir apresentada resume
as características principais das UTEs do Parque
Termoelétrico PNF.

Hidrogênio

Figura 3.119: Gerador de energia acoplado a turbina a vapor – informações
técnicas

Assim sendo, cada uma das UTEs PNF-I
e PNF-II terá capacidade produtiva bruta de
1.751.200 kW referentes a 1.085.799,9 kW do
sistema do ciclo de Brayton com a produção de 3
turbina a gás com potência unitária de 361.933,3
kW; associada a um sistema de recuperação com
caldeira e turbina a vapor, parte referente ao Ciclo
Rankine, ofertando ao sistema 665.400 kW.

Alternativamente as turbinas as UTEs PNF
I e PNF II poderão ser equipadas com motores de
combustão interna ultra flexíveis. Estes motores
objetivam o acionamento do gerador de energia
elétrica bem como a produção de calor que serão
utilizados na produção do vapor necessário ao
acionamento da turbina a vapor.
Em ambos os casos (turbinas e motores
de combustão interna) é possível a utilização de
diferentes combustíveis, porém optando por um
combustível menos poluente as UTEs do PNF I e
PNF II utilizarão o gás natural.
• Geração de energia a base de motores a gás
natural
A Central Geradora Termelétrica PNF,
objeto desse licenciamento ambiental, poderá
também gerar energia a base de motogeradores a
gás natural terá como fabricante uma grande
empresa de motores, sendo caracterizada por um
excelente desempenho, alta confiabilidade, baixa
manutenção, e emissões reduzidas.
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A UTE PNF I poderá ser composta por
quatro módulos com 22 motogeradores cada.
Cada modulo terá uma potência real de
aproximadamente 414 MW, totalizando um valor
de aproximadamente 830 MW de potência máxima
bruta instalada e uma pequena parte dessa
energia destinada aos consumos internos da
planta e perdas nos transformadores elevadores.
A figura 3.123 a seguir apresentada ilustra
o modelo conceitual de um modelo de UTE com 22
motores e a figura 3.124 a seguir apresenta
informações gerais da composição das UTEs a
motogeradores.

Figura 3.123: Modelo conceitual de um módulo da UTE com 22 motores

DESCRIÇÃO

UTE I

Número de módulos

2

Quantidade de motores por módulos

22

Total de motores

44

Potência elétrica individual por módulo

414MW

Potência elétrica em conjunto

~828MW

de torres de resfriamento forçadas, onde,
aproximadamente 38% da vazão captada sofrerá
evaporação nas torres de resfriamento e o restante
será descartado
no mar com variação da
temperatura de mistura inferior a 2°C da
temperatura de captação.
As UTEs PNF foram projetadas para
trabalhar continuamente em sua potência máxima
instalada tendo capacidade de atender as
variações de carga do Sistema Interligado
Nacional – SIN.
As UTEs transformarão a energia
calorífica do gás em energia elétrica. No processo
de geração de energia de um motor, uma massa
de ar filtrado é comprimida e conduzida até a
câmara de combustão do motor. Na câmara de
combustão o ar comprimido mistura-se com o gás
natural. A massa da mistura de ar e gás quando
inflamada, expande-se, fazendo girar o motor que
está acoplado ao eixo do gerador de energia
elétrica.
O funcionamento do motogerador da UTE
é similar aos geradores movidos a motor a óleo
comuns, com diferença principal o valor de
emissões de gases poluentes menor, além do
tamanho e do combustível, no caso o gás.

Figura 3.124: Informações gerais da composição das UTEs a motogeradores

Motores tendo o gás natural como
combustível para geração de energia, com uma
eficiência em torno de 50% utilizando um gás
Natural com PCS de 9.400 kcal/m³ à temperatura
de 20ºC e Pressão de 1 atm e Massa Específica a
20ºC de 0,686 kg/m³.
Do ponto de vista ambiental, os fatores de
maior impacto na implantação de usinas
termelétricas são a emissão de poluentes oriundos
da queima de combustíveis e os danos causados
aos corpos d’água quando no descarte da água
utilizada na refrigeração das turbinas, porém a
utilização de água no processo é reduzida em
aproximadamente 90% ao utilizar os motores a
gás no lugar de turbinas.
Para sua operação em plena carga, as
UTEs utilizarão a água captada do rio Itabapoana
para uso em seu sistema de resfriamento através

Figura 3.125: Exemplo de um Conjunto motogerador

b) Caldeira de recuperação de calor – HRSG
Como já dito na descrição geral, as UTEs Unidade Termelétrica ou CCPS's - "Combined
Cycle Power Stations" têm como um dos seus
principais elementos um gerador de vapor capaz
de recuperar parte do calor dos gases de exaustão
das turbinas e dos motores de combustão interna
a gás (“Heat Recovery Steam Generator –
HRSG”). Com isto, a eficiência térmica eleva-se
substancialmente, como se vê na figura a seguir
que ilustra o diagrama de funcionamento de uma
UTE, pois o vapor assim produzido aciona uma
turbina, sem necessidade de queima de
combustível adicional.
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poucos fabricantes mundiais têm suas máquinas
padronizadas. Encontram-se turbinas a gás desde
1 MW a 330MW, mas a grande maioria das
termelétricas a gás natural usa unidades entre 120
e 330 MW. As capacidades são referidas às
condições "ISO", ou seja, temperatura ambiente
de 15oC e nível do mar, e serão reduzidas para
temperaturas mais elevadas e altitudes maiores.

Figura 3.126: Fluxograma de uma UTE - ciclo combinado

A temperatura máxima que, nestas
condições, pode ser obtida no vapor depende da
temperatura dos gases de exaustão. Um bom
número é vapor a 520oC, e 105 bar de pressão. A
quantidade de vapor produzida é suficiente para
acionar uma turbina capaz de gerar a metade da
energia elétrica da turbina a gás correspondente.
Em consequência, um dos arranjos clássicos de
uma UTE (CCPS - "Combined Cycle Power
Stations") são duas turbinas a gás e uma a vapor,
todas da mesma capacidade - p.ex., 150MW cada
uma. É importante ressaltar que a quantidade de
motores e a quantidade de turbinas poderão variar
de acordo com a potência da UTE. Nas UTEs que
estamos licenciando está previsto a utilização de 3
turbinas a gás ou 88 motores a combustão.
Diferentemente dos gases de exaustão de
uma turbina a óleo ou de um motor diesel, os
gases provenientes de uma turbina a gás ainda
contêm oxigênio, o que permite a queima
suplementar de combustível, se for desejado vapor
a temperaturas mais elevadas ou em maior
quantidade.
c) Turbina a Vapor
O terceiro elemento básico nas UTEs
(CCPS's - "Combined Cycle Power Stations") é a
turbina a vapor, cuja função é gerar energia
elétrica adicional a partir do vapor produzido no
HRSG (Heat Recovery Steam Generator). O vapor
saído da turbina ou do motor é condensado e volta
a ser usado como água de alimentação do HRSG.

O vapor gerado em uma caldeira de
recuperação de calor permite acionar uma turbina
de potência igual à metade da turbina a gás
correspondente. Isto significa turbinas a vapor de
60 a 165MW, e o tamanho prático de uma
instalação com uma turbina a gás e sua
correspondente a vapor será de 180MW ou maior.
Assim sendo, apesar do projeto conceitual
previsto na Licença Prévia - LP solicitar que as
nossas
UTEs
tenham
determinadas
especificações são as condições dos leilões de
energia que determinarão a capacidade produtiva,
e por consequência qual tecnologia a ser utilizada,
lembrando que na LI – Licença de Instalação será
detalhado o tipo de equipamento a ser utilizado, e
que será respeitado os limites de produção de
energia e emissões aprovados na fase da LP.
e) Configuração das UTEs
A maioria das térmicas a gás natural em
funcionamento
ou
construção
adota
a
configuração de mais de uma turbina a gás, pois
desta forma não há limite à capacidade da usina,
e os riscos de paralisação são reduzidos. Como já
vimos, existem modelos chamados 2 + 1, 3 +1 com
duas ou três turbinas a gás iguais, cada uma com
seu HRSG (“Heat Recovery Steam Generator”), e
uma a vapor de mesma capacidade. Desta forma,
é possível usar três geradores elétricos de mesmo
porte para as três turbinas, com transformadores e
demais
equipamentos
elétricos
também
padronizados. A imagem apresentada a seguir
ilustra um arranjo deste tipo.

d) Capacidade produtiva das UTEs
A escolha das turbinas a gás ou dos
motores de combustão interna determina a
capacidade de produção de uma termelétrica de
ciclo combinado. Não se pode, porém, arbitrar
livremente a potência de uma turbina, pois os
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f) Eficiência e disponibilidade
• Eficiência Térmica

UNIDADES DE INFRA-ESTRUTURA INTERNA DE CADA USINA
A – Unidades Auxiliares
Torre de Resfriamento

•

Condensadores

•

Interconexões

•

Medição e Compressão de Gás Natural

•

Sistema de Tratamento e Estocagem de Óleo Diesel

• Sistema de Tratamento, Distribuição e Estocagem de
Águas
• Sistema de Tratamento e Distribuição de Óleo
Lubrificante
• Sistema de Tratamento e Distribuição de Ar
Comprimido

Figura 3.127: Fluxograma típico de uma Termelétrica de Ciclo combinado
(CCPS "Combined Cycle Power Stations") - Tipo 2+1

Neste tipo de configuração é possível
parar uma turbina a gás e seu HRSG (“Heat
Recovery Steam Generator”) reduzindo a
capacidade total à metade. Caso a turbina a vapor
pare, pode-se operar com o chamado ciclo aberto
com grande redução na eficiência térmica.
A combinação de turbinas a gás e a vapor
não está limitada ao arranjo 2 + 1. Há exemplos de
até 5 turbinas a gás associadas a uma a vapor e
arranjos de 3 + 1 e 4 + 1 estão em uso comercial
em
diferentes
localizações.
A
imagem
apresentada a seguir ilustra um arranjo típico
deste tipo.

•

•

Sistema de Tratamento de Efluentes

•

Sistema de Admissão de Ar

•

Sistema de Exaustão de Ar

•

Sistema de Controle de Emissões Atmosféricas

•

Sistema de Controle de Emissão de Efluentes

•

Sistema de Controle de Incêndios

•

Cubículos dos Geradores

•

Subestação Elevadora

•

Sistema de Transmissão das UTE

•

Gerador Diesel de Emergência

•

Casa de Controle

•

Laboratório

•

Manutenção

•

Almoxarifado

•

Vestiários

•

Central de Combate a Incêndio

•

Refeitório

•

Administração

•

Portaria

•

Segurança Industrial

•

Serviço Médico

•

Estacionamento

B – Unidades de Apoio

C – Administrativas

As UTEs (CCPS's - "Combined Cycle
Power Stations") ou termelétricas a gás natural de
ciclo combinado podem atingir 56% de eficiência
térmica.
Figura 3.128: Arranjo típico de uma Termelétrica a
Ciclo combinado (CCPS- "Combined Cycle Power Stations")

• Disponibilidade
As UTEs (CCPS - "Combined Cycle Power
Stations") perdem disponibilidade quando cessam
de gerar energia elétrica, seja por paradas
programadas, paradas imprevistas ou restrições à
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produção de qualquer natureza. A disponibilidade
é avaliada em bases anuais e termos percentuais,
comparando-se a totalidade das horas do ano com
as do efetivo funcionamento.
As paradas programadas de uma UTE
(CCPS - "Combined Cycle Power Stations") são
em geral determinadas pelas turbinas a gás, ou
pelos motores de combustão interna, que
normalmente são previstas para trabalhar até
8.000 horas sem interrupção. Na prática, a perda
de disponibilidade situa-se entre 2 e 12% ao ano,
fixando-se em 5% em um horizonte de 5 anos. Os
demais componentes de uma UTE (CCPS "Combined Cycle Power Stations") – HRSG (“Heat
Recovery Steam Generator”) e turbina a vapor
terão sua manutenção contida nestes prazos.
Dados estatísticos mostram que as
demais perdas de disponibilidade se situam entre
3 e 6%, o que significa que algo próximo a 90%
pode ser antecipado como disponibilidade média
de uma UTE (CCPS - "Combined Cycle Power
Stations").
g) Demais equipamentos
Além das unidades geradoras de energia,
completas com suas estruturas, as UTEs PNF
terão, dentro dos seus limites de bateria, as
unidades relacionadas a seguir:
A figura 3.129 apresentada a seguir ilustra
o arranjo geral das UTEs a serem licenciadas.

Figura 3.129: Imagem ilustrativa dos componentes das UTEs

h) Enclausuramento dos Equipamentos
Uma usina termoelétrica compreende
várias fontes de ruído. As mais significativas
incluem a turbina de combustão, os exaustores e
os ventiladores da torre de resfriamento.
De forma a garantir que o aumento do
nível de ruído de fundo nos limites da propriedade
onde se instalará o projeto esteja em total
conformidade com a legislação brasileira e os
padrões estabelecidos pelo Banco Mundial, no
caso das turbinas a gás comprimido, os ruídos
decorrentes são atenuados pela utilização de
enclausuramento dos motores através de
invólucros dotados de proteção acústica composta
de fibra de vidro e silenciadores nas entradas de
ar, conforme demonstrado logo a seguir na planta
de enclausuramento.
i) Balanço Hídrico
A imagem apresentada a seguir ilustra o
fluxograma do balanço hídrico das UTEs

.
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BALANÇO HÍDRICO
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PLANTA DAS UTES - TURBINAS
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PLANTA DO ARRANJO GERAL DA UTE A MOTOGERADOR
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DETALHE DA UTE A MOTOGERADOR
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ENCLAUSURAMENTO DOS GERADORES
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j) Sistemas de Resfriamento
As usinas termelétricas consomem uma
quantidade significativa de água para o sistema de
refrigeração. O principal fluido refrigerante é a
água, portanto, nas centrais termelétricas os
maiores volumes de água, que podem chegar a
90% do total usado no empreendimento, são
empregados no sistema de resfriamento, para a
condensação do vapor de exaustão das turbinas.
A principal função do sistema é estabelecer
resfriamento adequado aos componentes críticos
do gerador de energia, ou seja, remove o calor de
processos ou equipamentos. Os sistemas de
refrigeração podem utilizar a água apenas uma
vez e descartá-la (circuito aberto) ou recircular o
fluido refrigerante que entregará calor à atmosfera
numa torre de refrigeração seca ou úmida (circuito
fechado). O sistema de refrigeração da UTE PNF
apresenta circuito fechado, em que não há
descarte direto das águas.
O sistema em questão apresenta circuito
fechado de refrigeração sem descarte de água
utilizando radiador, tecnologia que se caracteriza,
dentre todas as outras dessa natureza, pelo menor
consumo de água. As partes principais do sistema
de resfriamento são: radiador, tanque de água,
tubulações e válvulas específicas para sistema de
água.
Para o resfriamento dos motores e
turbocompressores será utilizada água de
qualidade controlada do sistema de água industrial
ou bruta da usina, mantendo-se, desta forma, os
coeficientes de transmissão de calor de acordo
com o projeto e de forma a manter os
componentes geradores com o máximo
desempenho.
O resfriamento dos geradores e auxiliares
será realizado por dois circuitos fechados, sendo
um de alta temperatura – HT que arrefecerá os
cilindros, cabeçote, ar de suprimento e
turbocompressores, e outro de baixa temperatura
– LT que arrefecerá o óleo lubrificante e o ar de
suprimento. A água de arrefecimento aquecida
circulará por meio de radiadores com ventilação
forçada, instalados na área externa da usina, onde
será resfriada, retornando ao sistema em seguida.
O sistema de resfriamento manterá a temperatura
das carcaças dos motores em nível adequado e o
perfeito funcionamento das máquinas e dos seus
auxiliares: compressor de ar, trocadores de calor
de óleo lubrificante, cabeçotes dos cilindros etc. O
sistema será composto dos seguintes elementos:

• tanques de expansão para o circuito de água
de alta temperatura;
• tanques de expansão para o circuito de água
de baixa temperatura;
• tanque de manutenção;
• resfriadores a ar (radiadores);
• unidades de pré-aquecimento da água de
circulação, quando da partida com máquinas
frias e;
• válvulas termostáticas para manutenção da
temperatura da água constante, nos blocos dos
motores.
Os tanques de expansão são os locais de
entrada da água captada no sistema, garantem
uma pressão de sucção positiva constante na
bomba de circulação, compensa as mudanças de
volume e atua com desareador do sistema de água
de refrigeração.
O tanque de manutenção é usado para
conter a água do sistema quando for necessário
retirá-la para tarefas de manutenção dos motores
ou lavagem dos turbocompressores. A água
retorna desses tanques para o sistema sem
perdas.
Todo efluente gerado será encaminhado
para o tratamento de águas oleosas.
O Porto Norte Fluminense - PNF possui
outorga ANA, portanto, as UTEs podem captar
água do corpo hídrico rio Itabapoana para
reposição make-up das torres de resfriamento e
sistemas adiabáticos.
E também, como fonte complementar, faz
parte do presente licenciamento um Terminal de
Dessalinização para tratamento da água captada
do mar, face as UTEs estarem situadas em frente
ao mar em lote do PNF.
As UTE PNF I e PNF II operacionalmente
consumirão uma vazão de 1.350 m³/h cada.
l) Combustível e Principais Reagentes
O combustível das UTEs PNF-I e PNF-II é
o gás natural que terá origem no GNL importado.
As imagens a seguir apresentam a
composição do gás natural, suas características á
ser utilizado na UTEs PNF.
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Gás

Fórmula

% volumetria

METANO
ETANO
PROPANO
ISO-BUTANO
N-BUTANO
C5+
DIÓXIDO DE CARBONO
ENXOFRE
NITROGÊNIO

CH4
C2HE
C3H8
IC4
NC4
C5+
CO2
S
N2

92,93 %
4,32%
1,01%
0,12%
0,16%
0,10%
0,78%
0%
0,58%

Figura 3.130: Composição do Gas Natural
Item
PCS (PCR) - kcal/Nm³ @ 20 °C

PCI - kcal/Nm³ @ 20 °C
Massa Específica - kg/m³

Quantidade
9.400

8.470
0,7247

Figura 3.131: Características do Gás Natural

seguintes áreas: compartimentos de controle das
turbinas, salas de baterias, módulo de partida das
unidades, módulo de excitação estática, cabine de
fusíveis de média tensão, compartimento dos
geradores,
caldeiras,
estação
de
recebimento/medição do gás natural, estação de
compressão de gás e outros em que estejam
instalados equipamentos elétricos e eletrônicos.
Ar Comprimido para Instrumentos
O ar comprimido necessário para os
instrumentos será fornecido a partir de uma das
estações compressoras, A regra principal é cuidar
para que a temperatura do ar, na admissão do
compressor, seja a mais baixa possível. Um
aumento de 5°C na temperatura do ar aspirado,
poderá significar um aumento no consumo da
ordem de 1%.
Serão vistoriados os filtros, pois os
mesmos obstruídos comprometem seriamente a
sucção do ar e por conseguinte o rendimento do
compressor.

Figura 3.132: Tabela especificação do Gás Natural (1) conforme a Resolução
ANP nº 16, de 17.6.2008 - DOU 18.6.2008

Além das demais previstas nas
observações da Resolução ANP nº 16, de
17.6.2008, publicada no DOU em 18.6.2008;
m) Sistemas Auxiliares a Usina
Sistema de Detecção e Proteção Contra
Incêndios
As UTEs PNF I e II terão um sistema para
a detecção de incêndio e presença de fumaça nas
áreas associadas às turbinas a gás e a vapor e nas
demais áreas de processo. Terá, também, um
sistema de detecção e alarme de vazamento de
gás.
Toda a área das Usinas terá um sistema
de proteção contra incêndio. Para tanto, o
suprimento e a distribuição da água de incêndio ao
longo dos pontos considerados críticos serão
rigorosamente dimensionados, em conformidade
com as recomendações legais. O sistema incluirá
hidrantes, monitores, válvulas indicadoras etc., de
acordo com a boa técnica.
Extintores de incêndio portáteis, à base de
gás carbônico e pó seco estarão disponíveis nas

A pressão de saída do sistema de ar
comprimido deve ser ajustada até o mínimo
necessário ao funcionamento dos equipamentos.
A central de ar comprimido deverá sempre
ser verificada para a real necessidade de pressão
nos equipamentos utilizadores e se esta pressão
deve ser mantida por todo o tempo.
Cada estação incluirá dois compressores,
reservatório, filtros e secadores. O ar de
instrumentação será distribuído seco e isento de
óleo.
Sistema de Controle de Ruídos
De forma a garantir que o aumento do
nível de ruído de fundo nos limites da propriedade
onde se instalará o projeto esteja em total
conformidade com a legislação brasileira e os
padrões estabelecidos pelo Banco Mundial, desde
a instalação do projeto serão levadas em
consideração
as
alternativas
tecnológicas
necessárias.
As UTEs PNF I e PNF II, respeitarão no
âmbito estadual, a Lei nº 126/77 que dispõe sobre
a proteção contra a poluição sonora no estado do
Rio de Janeiro. Além disso, os níveis de ruído
emitidos deverão atender à Norma ABNT NBR
10151/2000 e medidos conforme ABNT NBR
10152, a Resolução CONAMA nº 01/90, ou
regulamento municipal local.
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No caso das turbinas a gás comprimido, os
ruídos decorrentes são atenuados pela utilização
de enclausuramento dos motores através de
invólucros dotados de proteção acústica composta
de fibra de vidro e silenciadores nas entradas de
ar, conforme planta enclausuramento dos
geradores demonstrado na página seguinte e que
deverão ser empregados na mitigação dos ruídos
das UTE.
O nível de ruído máximo estimado a cerca
de 1m do grupo de geradores é da ordem de 106
dB(A). Com estes dispositivos o nível de ruído
esperado a 1 metro da casa de força não excederá
70 dB(A) conforme indica a planta de propagação
de ruídos apresentada a seguir.
O monitoramento deve contemplar
também os ruídos externos gerados pelas
atividades e serviços das UTEs, seguindo a norma
NBR 10151 (Acústica – Avaliação do ruído em
Áreas Habitadas), visando o conforto da
comunidade. Em complemento, deve-se registrar
e tratar as reclamações recebidas por partes
interessadas oriundas de poluição (atmosférica
e/ou sonora), conforme o Programa de
Comunicação e Educação Ambiental.
Assim sendo, turbinas a gás, equipamento
principal das UTEs PNF-I e PNF-II, contam com
sistema de filtragem e silencioso para o ar
aspirado na entrada do compressor, que é o ponto
de maior concentração de ruído da máquina.
As turbinas a gás, as turbinas a Vapor, os
motores de combustão interna, os Geradores, as
caldeiras de recuperação de calor e auxiliares
serão projetados, fabricados e testados em
conformidade com as seções aplicáveis dos
códigos
e
normas
relacionadas
à
enclausuramento,
estruturas
e
acústica,
obedecendo aos mais rigorosos padrões
internacionais.
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PLANTA DE PROPAGAÇÃO DE RUÍDOS
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n) Sistema de Controle e Monitoramento de
Emissões Atmosféricas
As UTEs PNF-I e PNF-II contarão com
sistemas de controle e monitoramento contínuo de
suas emissões a partir de um CEMS (“Continuous
Emissions Monitoring System” – Sistema de
Monitoramento Contínuo de Emissões) instalado
nas saídas das chaminés e assim medir e controlar
a emissão primária da fonte emissora de
poluentes.
O CEMS será projetado para medir e
garantir que as emissões das chaminés, em tempo
real, cumpram os padrões de qualidade do ar
estabelecidos. O CEMS (“Continuous Emissions
Monitoring System”) terá como principais
componentes um sistema de amostragem,
analisadores, gases para calibração, sistema de
registro e o sistema de controle e monitoramento.
Todos estes equipamentos ficarão em um
módulo abrigado para evitar intempéries. O
sistema de controle e monitoramento poderá ser
localizado neste módulo abrigado ou na sala de
controle, a depender do desenho definitivo da
planta.
Além do CEMS (“Continuous Emissions
Monitoring System”) as UTEs PNF I e PNF II
instalarão estações remotas de controle da
qualidade do ar. Estas estações irão monitorar a
qualidade do ar na zona periférica da fonte
primaria de emissão. O local e a quantidade de
instalação destas estações serão determinados
pelo estudo de dispersão do ar e detalhados
quando do requerimento da Licença de Instalação.
a) Análises a serem realizadas

a1) Óxido de Nitrogênio (NOx)
O sistema de análise do NOx medirá a
concentração deste componente nos gases de
exaustão pela técnica da quimiluminescência.
Como a análise considera apenas a presença da
molécula de NO, um conversor catalítico será
utilizado para converter o NO2 presente no gás de
exaustão em NO, antes da sua medição.
O sistema de análise é linear e está
equipado com dois ranges, os quais são
automaticamente alternados, dependendo da
concentração de NOx na amostra, cobrindo,
portanto, todo o regime de operação da planta.

A concentração de NOx medida é
convertida no analisador para um sinal linear 4-20
mA DC e transmitida ao sistema de monitoramento
para controle em tempo real e gravação.
a2) Oxigênio (O2)
O sistema de análise de O2 medirá o nível
de concentração de oxigênio nas emissões de
gases de exaustão utilizando a técnica
paramagnética.
O analisador é linear e não é sensível à
interferência de umidade ou de materiais
combustíveis. A concentração de O2 medida
também será convertida no analisador para um
sinal linear de 4-20 mA DC e será transmitida ao
sistema de monitoramento para controle em tempo
real e gravação.
a3) Monóxido de Carbono (CO)
Este sistema de análise utiliza o princípio
da absorção específica de molécula de bandas
não-dispersantes de radiação infravermelha (Nondispersing Infrared Radiation - NDIR) para
comparar uma amostra de gás de concentração
conhecida para a concentração real de CO no gás
da exaustão. O analisador converte esta medição
em um sinal elétrico, proporcional à concentração
de CO medido, e o transmite ao sistema de
monitoramento para controle em tempo real e
gravação.
Todo
este
monitoramento
será
acompanhado em tempo real pela equipe de
operação da planta através do sistema
supervisório do CEMS, o qual sinalizará ao
operador
qualquer
violação
nos
limites
estabelecidos, permitindo assim o pronto
acionamento das equipes responsáveis pela
manutenção para a realização dos ajustes
necessários no processo de geração de energia
para adequação dos parâmetros.
É importante frisar que, além da análise e
monitoramento em tempo real das medições de
CO, NOx e O2, o sistema é periodicamente
calibrado, sob comando do sistema de
monitoramento, usando gases de calibração
padronizados. Qualquer erro no processo de
calibração dos instrumentos de análise é
imediatamente
relatado
ao
sistema
de
monitoramento para iniciar as ações corretivas.
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Quanto aos sistemas de controle de
poluição não foram considerados no projeto, pois
nas modelagens matemáticas as emissões da
usina ficaram abaixo dos padrões de qualidade do
ar da Resolução Nº 491, de 19 de novembro de
2018.
o) Controle de emissões atmosféricas para todas
as fontes de geração de poluentes e
respectivas eficiências
O projeto conceitual de controle das
emissões atmosféricas das UTEs PNF-I e PNF-II
foi realizado baseado nos métodos indiretos e
diretos, visto que a tecnologia escolhida propiciará
a redução dos impactos ambientais.
É importante destacar que o método de
controle indireto ao ser aplicado desde as etapas
preliminares e de planejamento das unidades
produtivas, com a escolha do combustível, os
levantamentos dos equipamentos mais eficientes,
a execução dos processos produtivos, a definição
do local e do layout da usina propiciarão a redução
dos impactos ambientais e aumentarão a
eficiência do processo.
Além do planejamento mais acurado, que
podemos definir como método indireto de controle
de emissões atmosféricas das UTEs PNF-I e PNFII, neste desenvolvimento também visou o projeto
para métodos de controle direto, que consiste no
uso de medidas de controle de todos os resíduos
gerados de tal forma que o resíduo e a fonte
primária de poluição sejam controlados.

evaporação, variação de temperatura, liquefação
ou
transporte
exigirá
um
tratamento
termodinâmico como qualquer outro gás.
A composição do gás natural bruto é
função de uma série de fatores naturais que
determinaram o seu processo de formação e as
condições de acumulação do seu reservatório de
origem.
O gás natural é encontrado em
reservatórios subterrâneos em muitos lugares do
planeta, tanto em terra quanto no mar, tal qual o
petróleo, sendo considerável o número de
reservatórios que contém gás natural associado ao
petróleo. Nestes casos, o gás recebe a designação
de gás natural associado.
Quando o reservatório contém pouca ou
nenhuma quantidade de petróleo o gás natural é
dito não associado.
Para exemplificar a diversidade e a
variabilidade da composição do Gás Natural Bruto,
bem como a predominância do gás Metano,
apresentamos a seguir a Tabela Composição do
Gás Natural Bruto em alguns países.
A imagem abaixo apresenta a composição
característica do gás natural que é composto por
metano, etano, propano, sulfetos de hidrogênio,
dióxido de carbono, nitrogênio molecular entre
outros componentes em menor quantidade, vide
tabela abaixo.

Estão previstas emissões de NOx de
53,12 μg/m³ por hora, valores estes que estão de
acordo com os valores estabelecidos na
Resolução Nº 491, de 19 de novembro de 2018
para emissões de turbinas a gás.
p) Estimativa das emissões totais
As UTEs PNF-I e PNF-II serão construídas
com a tecnologia de ciclo combinado, composto de
três turbinas a gás e uma turbina a vapor ou 88
motores de combustão interna, e terão o gás
natural com combustível.
O gás natural é, como o próprio nome
indica uma substância em estado gasoso nas
condições ambiente de temperatura e pressão.
Por seu estado gasoso e suas características
físico–químicas naturais, qualquer processamento
desta substância, seja compressão, expansão,

Figura 3.133: Composição do Gás Natural Bruto em Alguns Países
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A queima de combustíveis descrita de
forma geral pela literatura técnica apresenta a
relação ar/combustível equilibrada nas reações de
combustão.
Em condições industriais é difícil ocorrer a
reação de queima da mesma forma apresentada
nas literaturas técnica. Normalmente as reações
de combustão ocorrem com excesso e ar ou na
falta dele o que representa perda de eficiência de
processo. As reações com excesso de ar
representam perda de eficiência pela necessidade
de aquecimento do ar em excesso presente na
reação. Enquanto na ocorrência de reação de
queima com falta de ar, perde-se o combustível
que deixa de queimar por falta do combustível.
Assim sendo cada UTE do PNF deverá
apresentar as seguintes emissões atmosféricas,
podendo não apresentar algumas dessas quando
houver condições normais de operação:
•
•
•
•
•
•
•

Dióxido de Carbono (CO2)
Monóxido de Carbono (CO)
Compostos de Nitrogênio (NOx)
Material Particulado (MP)
Óxidos de Enxofre (SOx)
Hidrocarbonetos não-queimados (UHC)
Emissões fugitivas

Nas UTEs PNF-I e PNF-II o dióxido de
carbono – CO2 será gerado principalmente da
queima do combustível, principalmente do
metano, substância química que se apresenta em
maior quantidade no gás natural.
A cada molécula de metano queimada é
gerada uma molécula de dióxido de carbono. O
dióxido de carbono (CO2) pode ser gerado também
da queima de moléculas de etano (C2H6), propano
(C3H8) e outros hidrocarboneto de maior cadeia
que se apresentam no gás natural como traços.
A queima do gás natural produz pouca
formação de dióxido de carbono (CO2), visto que
quase 90% do gás natural é composto por metano
e ele apresenta a maior relação entre
hidrogênio/carbono, o que faz do metano o
hidrocarboneto que gera menos dióxido de
carbono CO2 por unidade de energia.
O monóxido de carbono (CO) é um gás
gerado a partir da combustão incompleta de
qualquer combustível que contenha carbono, isto
ocorre quando a relação entre combustível e
comburente não é satisfatória, o que gera a pouca
eficiência de moléculas de oxigênio livre na reação
de combustão.

A geração de monóxido de carbono (CO)
estimada para a cada UTE terá uma taxa de
emissão de 283,824 kg/h numa concentração de
261 μg/m³ em 1 hora, dentro dos limites
estabelecidos na Resolução Nº 491, de 19 de
novembro de 2018.
Os óxidos de nitrogênio (NOx e N2O) são
moléculas que podem ser geradas no processo de
reação de combustão a partir da composição
química do combustível e da presença de
moléculas de nitrogênio no ar.
De forma semelhante acontece com o
nitrogênio presente no ambiente onde ocorre a
reação de combustão, que em altas temperaturas
oxida para a formação do óxido de nitrogênio e
dióxido de nitrogênio.
Os NOx em reações secundárias podem
resultar na formação de ácido nítrico (HNO3) um
dos constituintes da chuva ácida, juntamente com
o ácido sulfúrico (H2SO4). Outra reação secundária
possível é a geração de ozônio na troposfera, a
partir da reação dos NOx com o oxigênio na
presença de radiação ultravioleta (Carvalho e
Lacava, 2003).
Além do óxido nítrico e dióxido de
nitrogênio pode ser gerado outro subproduto, o
óxido nitroso (N2O), que apresenta elevado GWP
(Global Warming Potential) com índice de 310 para
um horizonte temporal de 100 anos (Cetesb,
2016).
A geração de NOx para cada UTE terá
uma concentração estimada de 53,12 μg/m³ em 1
hora, a taxa de emissão de 446,4 kg/h.
Materiais particulados (MP) é uma classe
de poluente atmosférico constituída de poeiras,
neblina, vapor, aerossóis, fumaça, cinzas, fuligem
e todo o tipo de material sólido ou líquido que pelo
seu pequeno tamanho se mantenha suspenso na
atmosfera.
Em virtude das características do
combustível, sem a presença de cinzas e de
enxofre, não ocorrerão emissões representativas
de particulado (MP). Entretanto está prevista a
emissão de vapor d’água. Está estimada para
cada UTE a emissão de 35,64 kg de material
particulado por hora.
Os compostos de enxofre (SO2) são
introduzidos através de processos naturais e
antrópicos, sendo as atividades industriais como a
queima de combustíveis fósseis a maior fonte de
emissão de compostos de enxofre (SO2) realizada
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pelo homem. A origem das emissões de
compostos de enxofre está relacionada com a
composição química do combustível.
O gás natural que será utilizado nas UTEs
PNF-I e PNF-II terá um teor médio de enxofre
muito mais abaixo que os parâmetros
estabelecidos pela portaria 104/2001 da Agência
Nacional de Petróleo (ANP) que é de 70 mg/m³.
Os compostos de enxofre (SO2) após a
sua queima, podem ter reações secundárias
gerando aerossóis que podem promover a
deposição seca e reagir com a umidade e produzir
ácido sulfúrico (H2SO4) que juntamente com o
ácido nítrico são substâncias que apresentam
maior representatividade na chuva ácida.
Existem no gás natural diferentes tipos de
hidrocarbonetos, como por exemplo o metano
(CH4), etano (C2H6), propano (C3H8) e outros
hidrocarbonetos maiores. O metano (CH4) é a
molécula mais abundante na composição do gás
natural. O metano é um gás estufa que possui um
índice GWP (Global Warming Potential)21 para um
horizonte de 100 anos, 21 vezes a mais que o
dióxido de carbono.
Os hidrocarbonetos não-queimados ou do
inglês Unburned Hydrocarbons (UHC) são a parte
do combustível que porventura não sofreu
oxidação completa e que são descarregados na
atmosfera.
A emissão de UHCs está diretamente
relacionada com a eficiência da queima e com a
razão ar/combustível. Quando esse tipo de
emissão ocorra geralmente é de moléculas de
menor peso molecular como metano e acetileno.
(Carvalho e Lacava, 2003).
O lançamento de UHC (Unburned
Hydrocarbons) representa perda de eficiência da
UTE e aumenta custo operacional, acarretando
perda financeira, e para termos a certeza que não
haverá perda de combustível para a atmosférica
cada chaminé será dotada de CEMS.
A Resolução CONAMA nº 491, de 19 de
novembro de 2018 define emissão fugitiva como o
lançamento difuso na atmosfera de qualquer forma
de matéria sólida, líquida ou gasosa, efetuado por
uma fonte desprovida de dispositivo projetado para
dirigir ou controlar seu fluxo.
As emissões fugitivas geralmente têm
como origem equipamentos como bombas
hidráulicas, compressores, folgas em válvulas
flanges, entre outros desregulados.

As emissões fugitivas podem ocorrer
também em operações de transferência e
carregamento de insumos no processo e em
tanques de estocagem (Mattos, 2000).
Geralmente as emissões fugitivas estão
relacionadas com os compostos orgânicos voláteis
(COVs) existem uma grande diversidade de COVs
que incluem hidrocarbonetos, olefinas, aromáticos
e várias moléculas que contêm oxigênio,
nitrogênio, enxofre e halogênios com diversas
implicações ao meio ambiente (Almeida, 2005).
As UTEs PNF-I e PNF-II terão sistema de
monitoramento e controle automatizados, de
forma a detectar perdas de pressão nas redes,
além de válvulas de bloqueio.
Será realizado um estudo de dispersão
atmosférica com modelagem matemática par
avaliar as concentrações de poluentes nas
comunidades próximas às UTEs PNF-I e PNF-II.
q) Sistemas de Controles e Monitoramento das
Usinas
As UTEs terão um Sistema de Controle
Distribuído (DCS) para o controle e o
monitoramento dos Conjuntos Geradores e dos
demais sistemas correspondentes. O DCS inclui
computadores que permitem ao Pessoal de
Operação acompanhar praticamente em tempo
real o “status” dos equipamentos da Usina.
Os Painéis de Controle dos Conjuntos
Geradores são parte integrante dos Conjuntos
Geradores e serão instalados nas respectivas
Casas de Controle.
O Sistema de Controle Distribuído (DCS)
da Usina interliga os vários sistemas de controle
dos Sistemas Gerais da Usina, a um Programador
Lógico Controlável – PLC central de um sistema
de controle baseado em computadores.
Os
seguintes
subsistemas
serão
suportados pelo Sistema de Controle Supervisório:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ar Comprimido para Instrumentos;
Água com óleo;
Gás natural;
Painéis de Controle dos GTG’s;
Transformadores elevadores;
Tratamento de água;
HRSG;
Medição de Gás Natural;
Medição de Vapor;
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• Medição da Água de Alimentação
Caldeiras;
• Medição de Retorno de Condensado;
• Compressão do Gás Natural

das

r) Perspectiva do Resultado após a implantação
das usinas
Figura 3.137: Especificações técnicas da balsa para transporte de GNL

Figura 3.134: Imagem 3D conceitual das usinas

3.7. EMBARCAÇÕES
As embarcações são classificadas de
acordo com a classe dos navios. Os projetos
objeto deste licenciamento foram elaborados
considerando as classes dos navios ilustrados das
imagens abaixo para as embarcações do tipo:
LNGC, FSRU, FSU, CNG.

Figura 3.135: Características das embarcações

Figura 3.136: Exemplo de Embarcação – LNGC / FSRU / FSU / CNG

As especificações técnicas da balsa para
transporte de GNL – “SMALL SACALE LNG FSU”
(“Floating
Storage
Unit.”)
encontra-se
apresentada na imagem a seguir.

Figura 3.138: Exemplo de DAMEN – “SMALL SACALE LNG FSU” - (“Floating
Storage Unit.”)

Com base nos resultados de simulações
em tempo real de manobras das embarcações que
irão atracar verificou‐ se a necessidade de adoção
típica de quatro rebocadores de propulsão
azimutal traseira com capacidade nominal
individual de 60 TBP (toneladas de “bollard pull”)
ou superior.
Dadas as particularidades da operação de
gás natural liquefeito, serão utilizados dois
rebocadores com capacidade de combate a
incêndio (“fire fighting”), de maneira a prover
assistência às embarcações LNGC, FSRU, FSU,
CNG em caso de ocorrência de uma ignição; um
rebocador de categoria “escort class”, podendo
atuar como escoteiro, com cabo passado pela
popa do Navio Metaneiro mesmo em velocidade
de serviço, auxiliando‐o a governar e controlar sua
velocidade
durante
a
aproximação
das
embarcações LNGC, FSRU, FSU, CNG, antes da
manobra de amarração.
Considerando
a
irregularidade
do
despacho
de
energia,
os
rebocadores
permanecerão em seus portos de origem,
provavelmente nos portos do Espírito Santo ou do
Rio de Janeiro ou ainda do porto do Açu, e se
deslocarão sob demanda para fazer a atracação
dos navios metaneiros, retornando aos seus

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3-162

portos de origem assim que for realizada a
desatracação dos navios metaneiros.

o

de pó seco;

Apenas um rebocador, com capacidade
para combate a incêndio, permanecerá na área,
atracado no TMIB.

• Instalação de sistema de supressão de incêndio
gasoso;
• Fornecimento de Equipamentos de Salvatagem;
• Proteção contra incêndio passivo (PFP).

a) Sistema de Controle e Combate a Incêndio

b) Salvatagem

O Sistema de Controle e Combate a
Incêndio contará com dois sub sistemas, a saber:

Será disponibilizado através de cartilhas,
avisos e outros meios de comunicação todas os
procedimentos de proteção, e meios de
evacuação. Além disso, será ministrado
regularmente através treinamento para toda a
equipe de todos os procedimentos de segurança.

b1) Sistema de Proteção Primária
Serão adotadas as seguintes medidas de
proteção primária:
• Serão implantados sistemas de contenção para
evitar a fuga de hidrocarboneto líquido ou gás.
O vazamento de GNL será reduzido
minimizando, no projeto, o número de pontos
de vazamento e a seleção de equipamentos
confiáveis.
• As
instalações
terão
características
apropriadas para a remoção do GNL
derramado para ajudar a protegê‐lo contra a
fragilização a baixa temperatura e para ajudar
a proteger equipamentos contra a escalação de
eventos;
• Instalação de Sistemas de detecção de
incêndio e gás compostos de diferentes de
elementos de detecção os quais devem ativar
um alarme sonoro em estações de controle,
que irão alertar os operadores sobre falhas na
contenção;
• Instalação de detectores de detecção de baixa
temperatura no entorno da instalação para
alertar a equipe em caso de vazamento de
líquido ou vapor;
• Manutenção
periódica
de
todos
os
equipamentos e revisão de todos os processos.
b2) Sistema de Proteção Secundária
Os Sistemas de Proteção Secundários
terão a finalidade de prevenir a propagação dos
riscos de acidentes irão incluir:
• Instalação de sistemas de proteção contra
incêndios:
o
o

à base de água;
de espuma de alta expansão

Será fornecido todos os tipos de
equipamentos de segurança e proteção individual
previstos em lei, bem como aqueles que se
apresentarem como necessários, tais como:
•
•
•
•
•

Equipamento de Proteção Individual (EPI);
Aparelho de Respiração Autônomo (SCBA);
Equipamento de primeiros socorros;
Chuveiros de emergência e estações para
lavagem de olhos;
Sinais de Segurança e Avisos;

c) Ruídos
Os níveis de ruído nas áreas de
acomodações e áreas de trabalho atenderão ao
ISO 9654: 2000 e à Resolução A.468 da IMO. Os
limites de nível de ruído não excederão os limites
indicados na Tabela 5‐6 durante as condições
normais de funcionamento das embarcações.
Limites de Nível de Ruído - dB (A)
• Espaço
de
Máquinas
continuamente
guarnecido – 85 dB (A)
• Espaço de Máquinas não‐continuamente
guarnecido – 108 dB (A)
• Sala de Controle de Máquinas – 75 dB (A)
• Estação de Serviço de Áreas de Descarga – 80
dB (A)
• Planta de Regaseificação – 75 dB (A)
• Sala de Controle – 65 dB (A)
• Escritórios – 65 dB (A)
• Hospital – 60 dB (A)
• Espaços Públicos da Tripulação – 65 dB (A)
• Cabines da Tripulação – 60 dB (A)
d) Tripulação
As embarcações LNGC, FSRU, FSU,
CNG e a balsa, serão afretadas no regime de
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Contrato de Afretamento por Tempo (Time Charter
Party).
Contrato de afretamento por tempo (time
charter-party) caracteriza-se pela utilização
(arrendamento) do navio, por um tempo
determinado, no qual o proprietário ou armador
coloca o navio completamente armado, equipado
e em condição de navegabilidade, a disposição do
afretador por tempo, o qual assume a posse a o
controle do mesmo (gestões náutica e comercial)
mediante pagamento em intervalos determinados
durante o período do contrato. É um contrato de
utilização da embarcação e dos seus serviços.
No contrato de afretamento por tempo a
tripulação são do proprietário ou do armador
disponente, as despesas com óleo combustível,
diesel, lubrificantes, etc. são de responsabilidade
do afretador por tempo; bem como as despesas
portuárias relativas ao navio, pagamento de
impostos etc.
3.7.1. Operações Náuticas
Todas as operações náuticas serão
analisadas por simulações em tempo rápido e
tempo real, análises hidrodinâmicas, limites
operacionais dos equipamentos a bordo das
embarcações e estarão ligados à autoridade
marítima.
a)

Rota de Aproximação e Manobra

As embarcações estarão ancoradas em
profundidade de -15 metros permitindo dessa
forma a aproximação dos Navios Metaneiros
(LNGC) que possuem calado carregado de
aproximadamente doze metros, e não sendo
necessária a dragagem da área para criação de
um canal de aproximação.
As
condições
ambientais
serão
consideradas para indicar a melhor rota de
aproximação e saída. A distância do giro de
atracação dos navios não será inferior a duas
bocas garantindo espaço de segurança e espaço
para o rebocador girar o GNLC, caso necessário.
Sempre que a distância for inferior à uma boca, o
Navio Metaneiro e a FSRU ou a FSU devem estar
com os costados paralelos um ao outro.
A velocidade lateral do Navio Metaneiro no
momento do contato com as defensas da FSRU ou
da FSU não deverá ser superior a 0,2 m/s.
Preferencialmente, não deve ser superior a 0,1
m/s.

Simulações em tempo real e em tempo
rápido serão conduzidas visando confirmar os
procedimentos operacionais a serem adotados
nas manobras de aproximação e saída.
b) Folga Abaixo da Quilha
O limite para folga abaixo da quilha deverá
ser de 10% do calado do navio, de
aproximadamente 1,2 metros.
c) Máximas Condições Ambientais
Com base em simulações de manobra de
Navio Metaneiros em tempo real, recomenda‐se
um limite superior de vinte nós para velocidade do
vento. Visto que não há altas velocidades de
correnteza no local, não foram estabelecidos
limites máximos para este parâmetro. A altura e
período das ondas também influenciam as
condições de manobra do Navio Metaneiro,
prejudicando a capacidade dos rebocadores de
auxiliar o processo e dificultando a amarração a
contrabordo da FSRU ou da FSU; serão realizadas
simulações para verificar os limites seguros para a
operação.
d) Sinalização Náutica
A necessidade ou não se sinalização será
baseada em simulações; entretanto, para auxiliar
a equipe responsável pela condução das
manobras, recomenda‐se balizar com sinais
cardinais a isóbata de 13,2 m nas proximidades
das instalações de recebimento e regaseificação,
indicando que o Navio Metaneiro (GNLC) deve
manter‐se sempre entre o mar aberto e essa
isóbata, evitando assim profundidades nas quais
possa ocorrer prejuízo à capacidade de manobra
do navio ou mesmo um risco de toque no fundo.
e)

Áreas de Exclusão de Segurança

O Navio Metaneiro, devido à natureza de
sua carga, deverá possuir um fundeadouro
segregado das demais embarcações que operem
na área. Se usado o fundeadouro indicado na
Carta Náutica 1001 a Leste e Nordeste do TMIB,
deverá ser indicado que seu uso é exclusivo de
Navios Metaneiros que necessitem fundear para
aguardar o momento da manobra de atracação
nas instalações.
Outros
fundeadouros
deverão
ser
indicados para as demais embarcações, estes
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deverão ser localizados de modo a não interferir
na trajetória dos Navio Metaneiros.

batimétrico para reconhecimento da morfologia
subaquática da área em estudo.

Por razões de segurança, deve‐se
observar a qualquer momento uma Zona de
Exclusão de 860 metros a partir do centro do local
de ancoragem, que equivale a 500 metros além da
popa da FSRU.

Após a realização do levantamento
batimétrico a EXE Engenharia, realizou estudos
para identificar o melhor local para a atracação das
embarcações, e conforme pode-se observar pela
representação batimétrica apresentada na figura a
seguir, a área que melhor atende a implantação
fica a aproximadamente 7km da costa.

f) Considerações sobre os Procedimentos
Operacionais
Procedimentos
operacionais
para
operação da FSRU e da FSU, manobras de
aproximação,
atracação,
transferência
e
desatracação serão desenvolvidos. Deverão ser
considerados os seguintes itens:
• A integridade da zona de exclusão no entorno
da FSRU e da FSU deve ser garantida;
• A programação de manobras no TMIB deve ser
comunicada com a devida antecedência às
instalações de recebimento e regaseificação de
GNL e vice‐versa;
• Todas as possíveis fontes de ignição nas
proximidades instalações de recebimento e
regaseificação
de
GNL
devem
ser
rigorosamente monitoradas;
• Um procedimento de contingência e resposta a
emergências deve ser estabelecido e
devidamente treinado, periodicamente, por
todos os envolvidos;
• A ancoragem da FSRU ou da FSU e a
amarração do Navio Metaneiro (LNGC) à
FSRU devem ser monitoradas, sendo
interrompida a operação sempre que o
comportamento dos sistemas de ancoragem e
amarração excederem os limites seguros pré‐
estabelecidos.

Figura 3.139: Representação da batimetria local

Nesta área batimetricamente favorável
foram estudas alternativas locacionais, conforme
já descrito anteriormente e a que melhor se
adequou foi a alternativa de implantação da
atracação sem cais ao norte do empreendimento,
na cota batimétrica -15m e com enrocamento de
proteção.
3.8.1. Enrocamento de proteção
Está previsto a construção de um quebramar de 800 m de comprimento para a proteção das
embarcações que estiverem atracadas.

3.8. ATRACAÇÃO
Existem
diferentes
possibilidades
possíveis para a instalação do Terminal Marítimo,
e neste estudo destacaremos as possibilidades
que foram estudadas e que gostaríamos que
fossem aprovadas.
Como parte integrante dos estudos
necessários a implantação do melhor local de
atracação, foi executado pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Hidrográficas – INPH, o levantamento

Cumpre ressaltar que nesta área, ao sul, o
Porto Norte Fluminense encontra-se licenciado
através da LP No IN 043610 concedida em
25/01/2018 e nesta licença está previsto a
construção de um terminal portuário com as
principais características abaixo:
• O cais ficará conectado a parte terrestre
através de uma ponte que também servirá de
pista de acesso.
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• No cais estão previstos a construção de berços
para atracar até 12 embarcações do tipo supply
boats simultaneamente e uma embarcação de
até 40.000 toneladas.
• Além disso no cais serão disponibilizadas áreas
para a instalação de uma planta e tanques de
lama de perfuração, tanque de água, prédio
administrativo, CDA – Centro de Defesa
Ambiental, ETE, sistema de abastecimento de
embarcações entre outras facilidades. O piso
será de concreto e será construído de acordo
com as normas vigentes.

O tamanho da ponte, as características do
solo marinho cujos testes de sondagem STP
determinaram que a maior profundidade do
impenetrável marcou aproximadamente 17m e o
pequeno volume de dragagem e o pequeno
volume de pedra são fatores que indicam que as
obras serão de simples e rápida execução além de
um custo baixo.

• A ponte de acesso será construída com pilotis
e
terá
aproximadamente
850m
de
comprimento.
A imagem apresentada a seguir ilustra o
Terminal Portuário PNF descrito acima

Figura 3.142:Detalhe do layout do projeto do Porto Norte Fluminense
licenciado – LP nº IN 043610 de 25/01/18
Figura 3.140 :Layout do projeto do Porto Norte Fluminense licenciado – LP No
IN 043610 de 25/01/18

Figura 3.141: Corte Esquemático da ponte do projeto do Porto Norte
Fluminense licenciado – LP nº IN 043610 de 25/01/18

Para a execução do enrocamento de
proteção
da
atracação
sem
cais
do
empreendimento que se encontra sendo
licenciado, será seguido o procedimento executivo
convencional de construção em “ponta de aterro”.
Inicialmente, há de se implementar
procedimentos na própria jazida, devidamente
licenciada, escolhida de modo a que seja feita uma
separação mecânica das pedras na medida em
que as bancadas forem sendo desmontadas, de
sorte a que se tenha sempre volume disponível de
pedras nas granulometrias especificadas em
projeto. Estas pedras serão transportadas da
jazida até o condomínio industrial do Porto Norte
Fluminense e serão armazenadas em uma área
pré-determinadas para que as mesmas possam
ser transportadas de caminhão até a ponte e assim
carregar as barcaças que farão o transporte destas
pedras até o local onde será construído o novo
enrocamento.
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A obra para implantação do enrocamento
e do sistema de ancoragem sem cais para
atracação será construída a partir da implantação
/ construção da ponte aprovada no licenciamento
do Porto Norte Fluminense LP No IN 043610
concedida
em
25/01/2018,
já
transcrita
anteriormente.
A partir do ponto final da ponte, os
caminhões carregados com pedra manobram e
adentram o eixo do enrocamento de ré,
basculando para a balsa sua carga na frente de
despejo.
Quando a balsa estiver carregada a
mesma será conduzida até o local no novo
enrocamento que será construído com o mesmo
processo, ou seja, as pedras serão lançadas e
espalhadas em camadas conforme a volumetria e
de acordo com o projeto.
À medida em que o enrocamento evolui
conforme projeto de engenharia, estará definido o
recobrimento do corpo do enrocamento por uma
ou duas camadas de pedras de granulometria
mais grosseira, denominadas sub-carapaça e
carapaça, que serão as camadas responsáveis por
não permitir que o oceano remova pedras do corpo
do enrocamento quando ocorrem ressacas. Essas
mencionadas camadas serão basculadas por
sobre o corpo do enrocamento até então erigido,
em sua maioria nos viradouros, e serão arrumadas
junto à face externa do enrocamento de modo a
ficarem justapostas entre si,
por meio de
escavadeiras
hidráulicas
para
tanto
dimensionadas.

• a balsa se deslocará a uma velocidade de 3 nós
/ hora;
• serão gastos 8 horas para a realização das
tarefas de carregar e descarregar a balsa;
• a jornada de trabalho será de 220 horas por
mês;
Isto posto, estima-se que serão
necessários quatro meses para construir o
enrocamento utilizando uma balsa.
As imagens a seguir apresentadas
ilustram a rota que a balsa irá traçar para a
construção do enrocamento de proteção e os
detalhes deste enrocamento.

Figura 3.143:Rota marítima da balsa para a construção enrocamento de
proteção

Concluído o enrocamento, poder-se-á
melhorar e consolidar a pista de rolamento já
existente sobre o mesmo, para acesso de
manutenção.
Na geometria da parte interna, poderá
servir para constituir as faixas acostáveis para as
embarcações.
A estimativa de prazo de execução exige
que se partam de premissas pré-difinidas. Isto
posto, seguem abaixo as premissas:

•

• as pedras para a construção do enrocamento já
estarão armazenadas em local apropriado no
PNF, à ser definido quando do requerimento de
Licença de Instalação.;
•
• a ponte aprovada no licenciamento ambiental
do PNF deverá estar concluída;
a balsa selecionada poderá transportar até
5.000m3 de pedras por viagem realizada;

Figura 3.144: Balsa atracada no cais

Quando a balsa estiver carregada, a
mesma levará as pedras para o local do
enrocamento e a retroescavadeira que estará na
balsa, irá colocar as pedras no mar conforme o
projeto e este trator também irá ajustar o nível e
off-set.
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transporte do tipo LNGC – “Liquified Natural Gas
Carrier (sea vessel)” para as embarcações de
armazenamento do tipo FSRU – “Floating Storage
Regasification Unit” ou embarcações do tipo FSU
– “Floating Storage Unit”.

Figura 3.145: Balsa com trator que farão o carregamento e lançamento das
pedras

A forma e o tipo de recebimento ou
transferência de GNL ou qualquer outra carga
serão determinados pela forma que a embarcação
estará ancorada, e o detalhamento e especificação
do tipo de ancoramento somente será realizado na
fase da Licença de Instalação, LI, momento este
que os estudos de engenharia, serão realizados de
forma mais aprofundada e que levarão em
consideração o projeto a ser definitivamente
construído.
Também é importante mencionar que
qualquer projeto de ancoramento deverá ser
submetido à Marinha que irá analisar e aprovar
levando-se em considerações as questões de
segurança, de manobrabilidade das embarcações
entre tantos outros fatores.

Figura 3.146: Layout geral- Detalhe do enrocamento de proteção

Cada embarcação é projetada com
dispositivos de amarração, de modo que as
amarras, cordas, cabos de resistência possam
ajudá-la a atracar com segurança ao lado de um
ancoradouro, plataforma flutuante, boia, pontão,
ou qualquer outra solução de engenharia para
atracar uma embarcação. Neste sentido, seguem
abaixo alguns dos possíveis sistemas a ser
implantado no Porto Norte Fluminense.
Atracação em sistemas de ancoragem sem cais

Figura 3.147: Enrocamento – sessão 800m

Figura 3.148: Detalhe da cabeça do enrocamento
3.8.2. Sistema de ancoragem e atracação sem
cais

Além do cais ou do dolphin, existem as
diversas formas de ancoragem das embarcações
FSRU ou a FSU que permitirão que estas
embaracações fiquerm ancoradas de forma
segura e que permitam que estas embarcações
possam por exemplo girar completamente num
raio de 360º, de acordo com a ação das correntes
e ventos locais, e ao mesmo tempo que permitem
operações de carga e descarga de GNL e Gás
Natural regaseificado.
Seguem abaixo algumas das opções de
sistemas de ancoragem sem cais.

Existem diversas formas de recebimento
ou transferência de gás natural, ou transferência
da carga de uma embarcação para outra
embarcação, no caso de uma embarcação de
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Dolphin de atracação

navios que atracam no píer normalmente se
estende além do comprimento do píer.

Dolphin de atracação é uma estrutura
marinha isolada para atracação de embarcações.
É uma prática comum combinar dolphins com cais
ou com enrocamentos, o que reduz drasticamente
o tamanho das instalações portuárias.
Os dolphins são geralmente divididos em
dois tipos, a saber, berços de atracação (breasting
dolphins) e dolphins de atracação (mooring
dolphins).
Berços de atracação têm os seguintes
objetivos:
(i) Auxiliar na atracação de embarcações, pegando
algumas cargas de atracação.
(ii) Manter o navio pressionado contra a estrutura
do píer.

Figura 3.149: Dolphins (breasting dolphins and mooring dolphins).

(iii) Servir como pontos de amarração para
restringir o movimento longitudinal do navio
atracado.
Dolphins de atracação: como o nome
indica, são usados apenas para atracar e proteger
as embarcações usando cordas. Eles também são
comumente usados perto de estruturas de cais
para controlar o movimento transversal dos navios
atracados.
Os dolphins de atracação são estruturas
únicas projetadas para cuidar da tensão em uma
linha de amarração. Na maioria dos casos, eles
são fornecidos para cuidar da carga longitudinal
devido ao pequeno aumento da embarcação
enquanto atracado.
Há também berços de atracação que são
pelo menos um par projetado para resistir à carga
lateral (lateral, forças de compressão e tensão)
imposta a eles pela embarcação atracada devido
ao vento e às ondas. O navio pode encostar
diretamente nos berços ou espaçadores flutuantes
que podem ser colocados entre o navio e os
dolphins.
Os sistemas de atracação e amarração de
dolphins são comumente usados onde cais ou cais
para embarcações de atracação não estão
disponíveis. Os dolphins de atracação também
podem ser usados em, onde o comprimento dos

Figura 3.150: Dolphins (breasting dolphins and mooring dolphins).

Figura 3.151: Dolphins (breasting dolphins and mooring dolphins).

SINGLE POINT TOWER MOORING (SPTM) ou
Sistema de Torre de Ancoragem
No sistema de ancoragem SINGLE POINT
TOWER MOORING, o navio é ligado a uma torre
que é fixada no fundo do mar por meio de
gravidade ou estacas. A torre tem um sistema de
mancais que permite que a embarcação alcance o
catavento ao redor da localização geostática da
torre. Geralmente este sistema é usado próximo à
costa ou em locais com profundidade de água
limitada. Devido à estrutura rígida, o sistema de
amarração da torre está bem equipado para
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ambientes hostis. Normalmente, o navio é
conectado à torre com um sistema de amarras ou
um manche suave. Na torre, um giro fornece a
capacidade de transportar fluidos do subsea para
o navio.

dobradiças, um garfo macio, que é uma estrutura
rígida conectada à boia com dobradiças e ao vaso
com uma estrutura pendular, ou um sistema de
amarras. , que é uma linha de polipropileno de
grande diâmetro que liga o navio e a boia.

Quando uma embarcação está ancorada
na torre, ela terá a capacidade de girar
(weathervane) em torno da mesma. A torre será
equipada com um sistema de transferência de
fluidos. Neste caso, a torre estará conectada a um
coletor final da tubulação (PLEM – Pipeline End
and Manifold) no fundo do mar e a embarcação
pode se conectar a este sistema que estará
conectado a tubulação que transportará o gás
natural para as UTEs.

A monoboia é uma espécie de “terminal flutuante”,
utilizado na amarração de navios-tanque para a
operação de carregamento e descarregamento
de petróleo e derivados. Os novos equipamentos
possuem tecnologia de ponta: estação
meteorológica, que verifica o vento, a corrente
marinha e o tamanho das ondas; e equipamentos
que monitoram tensão no cabo de amarração do
navio, temperatura, pressão, vazão e posição
geográfica.
Os dados podem ser monitorados online pelo
Capitão de Manobras – profissional responsável
por toda a operação, que embarca no navio para
realizar a transferência. As novas unidades têm
ainda uma estrutura chamada casaria, uma
espécie de cabine que abriga e protege os
equipamentos internos e torna a operação mais
segura para os profissionais envolvidos na
manutenção das estruturas.

Figura 3.152: Fixed Tower Single Point Mooring (FTSPM)

SINGLE POINT BUOY MOORING (SPM)
Conhecido como Monoboia ou Sistema de
Amarração de Boias de Ponto Único.
Os sistemas de SINGLE POINT BUOY
MOORING ou amarração de boias simples
consistem de uma boia flutuante que fica ancorada
permanentemente no fundo do mar. A boia pode
ser ancorada com uma única linha de âncora ou
com um layout de catenária. A boia tem um anel
de rolamento que pode girar em torno da posição
da boia. Quando um navio está conectado a este
anel, ele tem a capacidade de girar (weathervane)
em torno deste anel. A boia pode ser equipada
com um sistema de transferência de fluidos. Neste
caso, a boia é conectada a um coletor final da
tubulação (PLEM – Pipeline End and Manifold) no
fundo do mar e a embarcação pode se conectar a
este sistema. Existem várias maneiras de conectar
a embarcação à boia. Por exemplo, um braço
rígido, que é uma estrutura de aço rígida
conectada ao vaso e boia com grandes

A troca das monoboias faz parte da modernização
permanente realizada pela Transpetro para
aprimorar a segurança e a eficiência das
operações, além de atender às crescentes
demandas de transporte de combustíveis do
Sistema Petrobras. Esses dois terminais
concentram integralmente a entrada de produtos
para as nossas refinarias que abastecem toda a
região sul do Brasil. O terminal do Rio Grande do
Sul atende à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap)
e à petroquímica Braskem pelo oleoduto OsórioCanoas. Já o de Santa Catarina transfere
petróleo bruto para a Refinaria do Paraná
(Repar) por meio do Oleoduto Santa CatarinaParaná.
As novas monoboias foram projetadas para operar
por até 25 anos sem necessidade de serem
enviadas para reparos em terra.
Toda a
instrumentação dos terminais é alimentada por
um sistema híbrido de geração elétrica composto
por dois painéis solares de 800W cada e duas
turbinas eólicas de 400W cada.
Sobre a monoboia
Cada estrutura é ancorada no fundo do mar por
correntes especiais e conectadas por tubos
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flexíveis a um conjunto submarino de válvulas.
Essas válvulas são ligadas ao terminal por dutos
submarinos.

um coletor final da tubulação (PLEM – Pipeline
End and Manifold) no fundo do mar e a
embarcação conectada a este sistema bombeará
os fluidos.

Cada monoboia pesa 329 toneladas,
mede 12 metros de diâmetro, 16 de altura
e possui capacidade para operar com
navios que transportam até 1 milhão de
barris de petróleo bruto, que chegam a
medir cerca de 274 metros de
comprimento e 48 metros de largura.

Figura 3.155: Boia convencional ou ancoragem com várias boias

External Turret Mooring System - Sistema de
Amarração de Torre Externa
A torre externa é geralmente montada na
proa do navio e, por causa disso, será mais barato
de construir. Na fase de design, nenhum espaço
interno precisa ser reservado para a construção e
pode ser montado em um estágio posterior de
desenvolvimento.
Figura 3.153: Single Point Buoy Mooring

Figura 3.156: External Turret Mooring System
Figura 3.154: Single Point Buoy Mooring

Boia convencional ou ancoragem com
várias boias
Nesse método, a proa do navio é presa
com as duas âncoras, enquanto a popa é presa
para boia em torno dela. Na aproximação, o navio
aproxima-se da posição final de atracação de
frente em um ângulo de 90 graus em relação à sua
direção final de atracação.
A exemplo da monoboia ou SPM (Single
Point Mooring) a embarcação estar conectadas a

Descrição do Sistema External Turret Mooring
System - Sistema de Amarração de Torre Externa
O sistema de Amarração de Torre Externa
é composto por estacas de fixação, ou ancoras de
sucção, a base do sistema que irá suportar o turret,
swivel, tubulação do turret tubulação da base e
válvula de isolamento. Este sistema com peso
aproximado de meia tonelada é pré-montado em
terra e levado por embarcação adequada até o
local da instalação.
Para a fixação serão utilizadas estacas de
ancoragem para fixação da base, cada estaca
deverá ter entre 40 a 50 metros de comprimento e
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diâmetro de aproximadamente 96 polegadas.
Estas dimensões serão definidas no projeto básico
e após a coleta de amostras do solo e testes de
sondagem.
No centro da mesa está localizado o
rolamento para a mesa do turret, equipamento
este que permite a rotação em 360º, na lateral
encontra-se o flange de conexão com o duto de
exportação.

casco da embarcação e está mais localizada no
centro da embarcação em comparação com a torre
externa. Desta forma, ele pode suportar forças
superiores em comparação com a torre externa e
pode ter mais risers e mais linhas de ancoragem.

A mesa turret é responsável pela
transferência de forças do sistema de amarração
para a base, permitindo assim a livre rotação de
todo o sistema. O flange de conexão do riser
também se encontra localizado na mesa do turret,
conectando assim a tubulação da base por meio
de um swivel localizado no duto de carga.
O swivel está localizado no topo da base
do sistema de fixação e é protegido pelo turret, isto
permite a conexão entre as partes móveis com a
base fixa. A inspeção de todas as partes pode ser
realizada por mergulhadores, visto que existem
aberturas para este tipo de trabalho.

Figura 3.157: Internal Turret Mooring System

Este sistema é o responsável pela ligação
entre a mesa do turret e a amarração da
embarcação. Todo o sistema é pré-montado em
terra e levado por embarcação adequada até o
local de sua instalação.
O sistema de ancoragem, formado por
amarras de ancoragem, conectores superiores e
inferiores, e berço de fixação, tem a finalidade de
manter a embarcação em posição e conectando a
embarcação ao Sistema External Turret Mooring
System - Sistema de Amarração de Torre Externa.
O riser flexível ‘responsável para realizar a
transferência do gás entre a FSRU e o flange de
conexão da mesa turret. O riser terá o
comprimento necessário para realizar esta
conexão com segurança.
Para a instalação é necessário que uma
embarcação adequada leve as peças prémontadas para o local de instalação. Após o
lançamento da base de fixação no leito submarino,
serão realizados o batimento das estacas de
ancoragem. Mergulhadores deverão fazer o
trabalho de fixação e acoplamento das peças bem
como a instalação do riser flexível.
INTERNAL TURRET MOORING SYSTEM Sistema de Amarração de Torre Interna
A grande diferença da torre interna para a
torre externa é que a torre interna é integrada no

Figura 3.158: Internal Turret Mooring System

Em todas as soluções acima, estão
previstos os mecanismos de segurança de
descoplamento das embarcações em caso de
emergência e sistema de conexão com os dutos
submarinos responsáveis pelo transporte dos
produtos para as instalações que estarão no
condomínio industrial do Porto Norte Fluminense.
As soluções acima também podem ser
utilizadas para embarcações de combustível, água
ou qualquer outro granel líquido.
É importante mencionar que qualquer
solução a ser implementada exigirá estudos mais
aprofundados e a aprovação da Marinha do Brasil,
órgão extremamente qualificado para analisar e
aprovar o tipo de solução mais adequada.
As
propostas
para
atracar
as
embarcações FSRU e FSU, LNGC ou GNC, sem
a construção de cais, deste licenciamento, não
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prevê dragagem, visto que iremos buscar a
profundidade natural de -15m, suficiente para a
classe de navios que vamos trabalhar.
Alternativamente às técnicas de atracação
sem a construção de cais, estamos propondo a
construção um mole de proteção para que as
embarcações
fiquem
ancoradas
permanentemente em águas abrigadas.
Em qualquer das soluções de atracação a
ser adotada o fornecimento do GNL para a FSRU
ou FSU será realizado conforme a necessidade de
carga, visto que a FSRU também tem como função
o armazenamento de GNL e ele será realizado por
meio de embarcações metaneiras supridoras,
também conhecido por LNGC – “Liquified Natural
Gas Carrier (sea vessel)”.

do requerimento da Licença de Instalação – LI.
A atracação está prevista de ser
implantada em um local cuja profundidade natural
seja
de
aproximadamente
-15m.
Esta
profundidade permitiria que a atracação dos
navios sem a necessidade de dragagem, visto que
o calado destas embarcações é de 12m.
A distância da costa até -15m é de
aproximadamente 7 km.
As imagens apresentadas a seguir ilustra
o sistema de atracação proposta.

A transferência do GNL da embarcação
LNGC para as embarcações FSRU ou FSU deverá
seguir as melhores práticas internacionais para
operações deste combustível, dentre as diversas
formas existem as operações denominadas “Ship
to Ship” – STS, que serão realizadas utilizando
tripulação própria das duas embarcações.
3.8.3. Detalhamento da ancoragem e atracação Dolphins

Figura 3.159: Projeto Conceitual - detalhe da atracação cota -15m

Conforme foi detalhado acima, existem
diversas formas já testadas e aprovadas pelos
órgãos ambientais para ancorar de forma segura
uma embarcação da classe que se está tratando
neste licenciamento.
Estes sistemas poderão ser através de
equipamentos que permitirão que a embarcação
gire completamente num raio de 360º, de acordo
com a ação das correntes e ventos locais, ao
mesmo tempo que permite o engate do início do
gasoduto à FSRU ou à FSSU ou qualquer outra
embarcação por meio de um riser flexível, ou
através de sistema de atracação fixa com ou sem
molhes de proteção.
Figura 3.160: Detalhe do local de atracação

Dentre os vários modelos de ancoragem
sem cais que apresentam impactos ambientais
similares, a opção descrita abaixo é a que
apresenta impactos de maior magnitude.

a) Detalhamento da plataforma de atracação

Também é importante mencionar que o
tipo de atracação sem cais será detalhado quando

A plataforma de operação do píer que
servirá para atracar as embarcações consistirá de
duas lajes de concreto armado, sendo uma na cota
+5,50 metros, em forma de dois retângulos, sendo
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um com dimensões de 20 metros por 40 metros e
o outro, contíguo, com dimensões de 20 metros
por 10 metros. A outra laje, na cota +8,00 metros,
possuirá a forma retangular, com dimensões de 60
metros por 60 metros, com uma abertura na faixa
central da plataforma, com dimensões de 10
metros por 40 metros e dois vãos laterais de 2
metros por 20 metros para comunicação com a laje
inferior.
Na laje de cota +8,00 serão instalados
além dos braços de carregamento, os seguintes
equipamentos: torres de acesso aos navios, em
ambos os berços, unidades hidráulicas de
movimentação dos braços, acumuladores, torres
de iluminação e de posicionamento dos canhões
monitores.

Figura 3.161: Exemplo -Píer do Porto de Pecém – Ceará

O prédio da Casa de Controle será
construído na laje de cota +8,00, com dois
andares, com 60 m² em cada andar, sendo o andar
inferior destinado para a instalação de vestiário,
sanitário e copa e o andar superior para a Sala de
Controle.
Na laje da cota +5,50 serão instaladas as
tubulações, os acessórios e a bacia de contenção,
além de do scraper do duto submarino.
Os dolphins de atracação consistirão de
blocos de concreto armado apoiados sobre
estacas, dimensionados para receber a força de
impacto decorrente da atracação do maior navio
de projeto.
Os dolphins de amarração consistirão em
blocos de concreto armado apoiados sobre
estacas, devendo ser dimensionados para
absorver as forças de amarração atuando no
espectro de 45 a 135 graus no plano horizontal.
As imagens a seguir melhor ilustram o
acima descrito.

Figura 3.162: Exemplo de Píer duplo

No caso acima as embarcações (FSRU e
FSU, LNGC ou LNC) irão atracar em cada lado do
píer de atracação, mas existe a possibilidade do
projeto prever que somente a FSRU ou a FSU irá
atracar no píer, deixando que a embarcação LNGC
atraque a costado, para poder realizar a descarga
do LNG.
Esta solução também pode ser utilizada
para embarcações de combustível, água ou
qualquer outro granel líquido.
A atracação das embarcações sem a
construção de cais, não prevê dragagem, visto que
iremos buscar a profundidade natural de -15m,
suficiente para a classe de navios que vamos
trabalhar.
Na proposta que está sendo apresentada
existe a necessidade de se construir um mole de
proteção para que as embarcações fiquem
ancoradas em águas abrigadas conforme já
detalhado no item 3.8.1 deste capítulo.
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Em qualquer das soluções de atracação a
ser adotada o abastecimento do GNL para a FSRU
ou para a FSU será realizado conforme a
necessidade de carga, visto que a FSRU e a FSU
tem como uma de suas funções o armazenamento
de GNL e ele será realizado por meio de um navio
metaneiro supridor, também conhecido por LNGC
– “Liquified Natural Gas Carrier (seavessel)”.
A transferência do GNL da embarcação
LNGC para a embarcação FSRU ou para a
embarcação FSU deverá seguir as melhores
práticas internacionais para operações deste
combustível, assim sendo, o LNGC poderá acostar
a contrabordo, em uma operação denominada
“Ship to Ship” – STS, e a operação se dará
utilizando
tripulação
própria
das
duas
embarcações.

b1) Descarga em Plataforma de operaçõesTerminal sem cais de atracação
A embarcação que terá a função de
armazenar o GNL e realizar a operação de
regaseificação (FSRU ou FSU) permanecerá
atracada junto a uma face (berço interno) da
plataforma de operações, sendo prevista a
atracação dos navios supridores junto à face
oposta (berço externo) ou estas embarcações
poderão acostar a contrabordo, em uma operação
denominada “Ship to Ship” – STS .

b) Descarga de Gás Natural
Independente da forma apresentada neste
licenciamento para o fornecimento de GNL a
descarga deste combustível quer seja das
embarcações de LNGC para as embarcações
FSRU ou para as embarcações FSU e das
embarcações FSU para as balsas e das balsas
para as instalações fixas no cais do PNF serão ser
realizadas de forma semelhantes, visto que a
metodologia de transferência, os equipamentos,
mangueiras, sistemas de engate, sistema de
amarração, segurança, controle ambiental, entre
outros são semelhantes.
Assim sendo, este documento irá
apresentar de forma conceitual a forma destas
operações que atenderão a todas as formas
propostas neste licenciamento.

Figura 3.164: Exemplo de descarga em atracação sem cais

O Terminal sem cais possuirá uma
plataforma de operações com 60 m de largura por
50m de comprimento, quatro dolphins de
atracação, quatro dolphins de amarração e
passarelas interligando as estruturas, conforme
ilustrado na imagem a seguir.

Figura 3.165: Exemplo de descarga em atracação sem
cais
A estrutura do futuro Píer de GNL não
deverá se limitar ao número de braços utilizados
pelo Projeto GNL. A mesma deverá possuir bases
reservas para Instalação de braços de
carregamento extras.
b1.2) Equipamentos
Sobre a plataforma de operações, é
prevista a instalação dos seguintes equipamentos:
Figura 3.163: Exemplo de descarga de gás natural

• Braços de Carregamento;
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• Casa de Controle;
• Linhas criogênicas de transferência;
• Componentes auxiliares ao sistema de
carregamento/descarregamento;
• Lançador de PIG de 28” a ser instalado sobre a
plataforma de operações em um espaço
disponibilizado com dimensões de 4 m X 25 m;
• Dois canhões de água para combate a incêndio
a serem instalados sobre duas plataformas
metálicas com 9,0 m2.
b1.3) Construções auxiliares
Está prevista a execução sobre a
plataforma de duas estruturas para acesso a
navios com 9 m2 de área e 17 m de altura. Para a
casa de controle, foi prevista uma edificação em
dois níveis, com 60m2 de área em cada nível.

no Píer, para a transferência em aproximadamente
15 horas de toda a carga de GNL, através de linhas
criogênicas e de braços de carregamento. A
operação deverá ser apoiada por pessoal local e
pela tripulação dos navios.
A descarga do gás natural da embarcação
de armazenamento e regaseificação (FSRU) se
dará a uma vazão máxima de até 20 MM Nm³/d
com temperaturas mínima de 5°C e na pressão de
100 kgf/cm² na saída da embarcação FSRU.
A operação de transferência de gás se
dará de forma permanente, mesmo durante a
transferência de GNL do navio supridor para o
Navio Cisterna. Após a revaporização, o GN
pressurizado é transferido via braços de
carregamento do navio Cisterna, de volta para o
Píer (FSRU), onde após passar pela estação de
medição (EMED), interliga-se à malha de
exportação de Gás Natural.

b1.4) Atracação / Amarração
Foram adotadas as recomendações do
OCIMF (Oil Companies International Marine
Forum) para a definição do arranjo das estruturas
de atracação e amarração.
Para atracação da FSRU, foram previstos
dois dolphins espaçados de 110m e para
atracação
dos
navios
supridores,
cujos
comprimentos variam de 220 m a 320 m, foram
previstos dois dolphins espaçados de 88 m.
Para amarração dos cabos de través,
foram previstos quatro dolphins de amarração,
tendo sido previsto a amarração dos springs nos
dolphins de atracação, bem como em dois outros
de amarração previstos.
Os dolphins de amarração serão
equipados com engates de escape rápido para
cargas de 200 tf (toneladas força) e 100 tf
acionados por controle remoto e à prova de
explosão. Em cada dolphin de atracação, é
prevista a instalação de um engate de escape
rápido para cargas de até 100 tf também acionado
por controle remoto e à prova de explosão. Todos
os gatos serão equipados com cabrestantes.
b1.5) Movimentação de transferências do GNL e
do Gás Natural
A movimentação de produto da
embarcação supridora de GNL (LNGC), para a
embarcação de armazenamento e regaseificação
(FSRU e ou FSU) serão desenvolvidas facilidades

b1.6) Sistema para carregamento /
descarregamento de GNL / GN Pressurizado
A operação de transferência de gás se
dará de forma permanente, mesmo durante a
transferência de GNL da embarcação supridora
(LNGC) para a embarcação de armazenamento e
regaseificação (FSRU).
Toda a operação de regaseificação do
GNL será de responsabilidade da tripulação da
embarcação de armazenamento (FSRU), que
deverá manter um quadro permanente de
operadores a bordo.
b1.7) Transbordo de carga de navios
Está prevista a instalação, no Píer, dos
seguintes dispositivos para carga e descarga do
GN Pressurizado:
• Berço interno (onde ficará atracado a
embarcação FSRU);
• 03 braços de GNL (2 para líquido + 1 para
retorno de vapor);
• 02 braços de GN pressurizado;
• Berço externo (onde atracarão os navios
supridores de GNL).
Serão instaladas linhas criogênicas para
interligação
dos
braços
de
carregamento/descarregamento, entre os berços
do píer. O dimensionamento, a localização exata
das linhas e a definição das válvulas necessárias
deverão ser realizados no projeto básico.
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A instalação dessas linhas deverá ser
realizada de forma a respeitar todas as normas de
segurança aplicadas pelos órgãos certificadores e
de controle.

sistema de carregamento/descarregamento.

A figura 3.166 a seguir apresentada ilustra
o esquema dos fluxos envolvidos em um projeto
de GNL.

Figura 3.167: Braços de carga e descarga de GNL

Figura 3.166: Esquema dos fluxos envolvidos em um projeto de GNL
(adaptado da ABS Consulting, 2007) fonte ANP

O sistema tem por finalidade realizar o
transbordo de GNL da embarcação supridora
(LNGC) para a embarcação de armazenamento e
regaseificação (FSRU), a uma taxa máxima de até
10.000 m³/h, evitando dessa forma sobrestadia,
bem como o escoamento de até 20 MM Nm3/d de
GN pressurizado para a malha de gasodutos
existente.
Para o descarregamento do GNL serão
utilizadas as bombas de carga da embarcação
supridora. Após passagem pelo manifold (coletor)
deste navio o GNL será transferido para a
embarcação de armazenamento e regaseificação
(FSRU)
pelos
braços
de
descarregamento/carregamento, que estarão
interconectados por linhas criogênicas de
transferência. Todo o sistema, braços de
carregamento/descarregamento,
linhas
criogênicas, bem como seus componentes
auxiliares – HPU (Hydraulic Power Unit), Hydraulic
Accumulators, Sistema de Purga com Gás Inerte e
Casa de Controle, ficará instalado no píer.
As linhas de transferência serão em aço,
com diâmetro nominal aproximado de 20”.
Todos os braços serão dotados de
sistema de desengate de emergência (Quick
Release Valves), com válvulas de fechamento
rápido, que atuará em caso de operação anormal
que possa comprometer a integridade estrutural do

As operações de transferência de GNL de
uma embarcação supridora (LNGC) para a
embarcação de armazenamento e regaseificação
(FSRU) poderão ser do tipo Ship-to-Ship que
poderá ser via braço de carregamento ou mangote
criogênico e serão realizadas conforme as normas
para este tipo de operação, além observar os itens
e condições abaixo:
• Um mínimo de quatro braços ou mangotes
padrão, de 16 polegadas, 90 bar, sendo dois
para GNL, um para retorno de vapor e um
sobressalente (híbrido) instalados na FSRU;
• A vazão de cada braço ou mangote será de no
mínimo 6.000 m³/h;
• O sistema mecânico para os braços ou
mangotes será concebido para movimentos
oscilantes contínuos e com dupla válvula de
esfera e acoplamentos com liberação em
emergência
acionados
remotamente
e
conexão/desconexão tipo hidráulica;
• O sistema de braços ou mangotes será um
sistema completo de operação, controle e
alarme integrado, será integrado aos sistemas
de regaseificação de GNL e aos sistemas de
parada de emergência;
• Os braços ou mangotes serão concebidos para
serviço criogênico.
• Operação de descarga de GNL – ship to ship.
A imagem a seguir apresentada ilustra a
operação ship to ship.
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Seguem
abaixo
as
classes
de
embarcações que irão operar no terminal de
graneis líquidos:
• Capesize
• Handymax
• Panamax
b2) Sistema de carga e descarga

Figura 3.168: Exemplo de operação Ship to Ship

•
Assume‐se um dia de descarga para um
LNGC comum. Por isso, o sistema será concebido
para transferir uma quantidade nominal de
170.000 m³ de GNL em 16 horas de
bombeamento;
•
O sistema de braços ou mangotes de
transferência irá operar em todas as condições de
calado esperadas;
•
O envelope de movimento para a
operação dos braços ou mangotes será de, pelo
menos, ± 2,5 m em todas as direções;
•
A Unidade de Regaseificação será
instalada em uma profundidade de no mínimo 13,2m de forma que possa permitir que as
embarcações supridoras (LNGC) possam a
atracar sem a necessidade de realizar a dragagem
ou a criação de um canal de aproximação.
•
O limite para folga abaixo da quilha deverá
ser de 10% do calado do navio, de
aproximadamente 1,2 metros, ou seja, se
considerarmos que o calado destas embarcações
é de 12 metros, a embarcação de armazenamento
e regaseificação (FSRU) deverá ficar ancorada em
uma profundidade de no mínimo 13,2m.

O sistema de carga e descarga é
constituído por um conjunto de bombas, válvulas,
tubulações, acionadores de bombas, manifold e
acessórios. O sistema de bombeamento
geralmente é acionado por vapor, devido a fácil
adequação dos motores de baixa rotação com
esse tipo de sistema. Entretanto, para o caso de
navios de menor porte, o acionamento é elétrico, o
que faz com que seja necessário precauções
devido a atmosfera explosiva que a carga
proporciona.
b2.1) Manifold
O manifold é a interface do sistema de
carga e descarga do navio com o sistema de carga
e descarga do terminal. Conecta-se um mangote
flexível e é feito a transferência do produto.
Este
equipamento
especificações, a saber:

possui

suas

• O manifold deve ser localizado a meia nau da
embarcação, ou o mais próximo possível. O
limite de 3 metros para a vante ou para a ré da
embarcação. O Loa da embarcação deve ser
considerado para este posicionamento.

•
Recomenda-se um limite de vinte nós para
a velocidade do vento no momento das manobras
das embarcações supridoras (LNGC).
•
A necessidade ou não de sinalização será
baseada nas aprovações junto à Marinha.
b1.8) Abastecimento de água das embarcações

Figura 3.169: Arranjo de navio tanque com manifold a meia nau

• A distância da boca da embarcação até o flange
de conexão deve ser de 4,6m.

A água a ser utilizada durante a operação
com o GNL terá origem no Porto Norte
Fluminense.
b1.9) Descarga de combustível ou petróleo
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F i g u r a 3. 1 73 :D i me n s ã o d o M a n i f o l d s e g u n d o D W T

F i g u r a 3. 1 70 : D i s t â n c i a m í n i m a d o m a n i f o l d a o c o s t a d o

• A altura do centro da seção da tubulação deve
ser maior ou igual que 0,7 e menor que 2,1m.

F i g u r a 3. 1 74 : E s pa ç a m e n t o m í n i m o e n t r e e n t r a d a s d o
Manifold

b2.2) Plataforma de trabalho
Devem ser posicionadas de forma a
permitir que haja uma altura de 0,9m entre a
plataforma e o centro do flange.

F i g u r a 3. 1 71 : D i s t â n c i a m í n i m a d o c o n v é s a o c e n t r o d o d u t o
do manifold

• O espaçamento entre os diferentes dutos deve
ser de acordo com a regulamentação abaixo.

Figura 3.175:Posição relativa mínima entre a plataforma e o
centro do duto do manifold

b2.3) Mangote flexivel
Utilizado para fazer a conexão entre o
terminal e o navio.
F i g u r a 3. 1 72 : T i po d e n a v i o p e t r o l e i r o S e g u n d o D W T p a r a
projeto de Manifold
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F i g u r a 3. 1 76 : M a n g o t e f l e x í v e l a c o p l a d o n o M a n i f o l d

b2.4) Válvulas

Figura 3.178: Convés de navio tanque para ilustrar a rede de dutos

Figura 3.177: Válvula Borboleta, de Gaveta e Globo, respectivamente

As válvulas são equipamentos utilizados
para controle do fluxo de fluidos. Cada válvula
possui uma função determinada.
•

Válvula borboleta: É boa para controle do
fluxo, mas ruim para retenção do escoamento.

• Válvula de gaveta: É ruim para o controle do
fluxo, mas boa para retenção do escoamento.

Figura 3.179: Arranjo de navio tanque com as tubulações
segregadas

b2.6) Bombas de carga e descarga
A bomba é um impelidor do produto. No
caso de navios tanque, a bomba mais utilizada é a
bomba centrífuga.

• Válvula globo: É boa para o controle do fluxo e
boa para retenção do escoamento, entretanto é
a opção mais pesada e mais cara.
b2.5) Rede de tubulação
É utilizada para o transporte de fluidos
dentro da embarcação. Há rede de água de lastro,
água de incêndio, de sistema de lavagem de
tanques e do produto que a embarcação carrega.

Figura 3.180: Bomba centrífuga
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Figura 3.181: Ilustração do funcionamento de uma bomba
centrífuga

Os principais componentes de uma bomba
centrífuga são:
• Carcaça – É Feita em ferro fundido, serve para
alojar as ligações de aspiração e de descarga.
• Veio - um eixo, feito de aço.
• Rotor - o responsável por fazer variar a pressão
na bomba, e assim movimentar o fluido.
• Rolamentos - Servem para suportar as cargas
axiais e radiais ocasionadas devido a rotação
do rotor.
• Bucim mecânico - um retentor de vedação, por
onde o eixo (veio) passa.

Figura 3.183:Ilustração do sistema de aspiração de tanque

b2.8) Operação de carga e descarga
A operação de carregamento do navio
tanque é feita com as facilidades do terminal, já a
operação de descarga é feita com a capacidade de
bombeamento da própria embarcação. As bombas
dos navios tanques geralmente são localizadas em
um compartimento localizado na extremidade
posterior dos tanques de carga, a praça de
bombas. As bombas são ligadas aos tanques de
carga por meio de uma rede de dutos que percorre
os tanques de carga. Não pode haver a passagem
de tubulação por dentro do fundo duplo, nos casos
de navios de produtos claros, devido ao risco de
derramamento de óleo.
Não pode haver motores elétricos nas
praças de bombas por causa do risco de explosão.
Os motores elétricos ficam localizados na praça de
máquinas e movimentam as bombas através de
fios que passam por compartimentos estanques.

Figura 3.182:Componentes de uma bomba centrífuga

b2.7) Sistema de vacum stripping
Além das bombas tradicionais, é
necessário que haja esse sistema para que o
produto seja aspirado mesmo quando houver
pequenas quantidades. Esse sistema é importante
para que haja a descarga completa da carga, e
para que não haja resíduos de diferentes cargas
nos tanques.

De acordo com normas internacionais, o
espaço interno dos tanques precisa ser preenchido
com gás inerte enquanto a embarcação está
descarregando. A utilização do gás inerte tem o
intuito de criar uma atmosfera não explosiva dentro
do tanque. O gás inerte pode ser qualquer gás não
corrosivo que possua menos de 5% de oxigênio
em sua composição. A fonte mais comum desse
gás é o gás carbônico proveniente da queima do
óleo bunker. As emissões são lavadas e
arrefecidas, das caldeiras do navio ou de um
gerador de gás inerte, então são direcionadas para
os tanques.
Os navios que transportam petróleo ou
produtos derivados do petróleo possuem costado
duplo e fundo duplo. Estas medidas fazem com
que a probabilidade de um vazamento seja menor.
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inferior.
Na laje de cota +8,00 serão instalados
além dos braços de carregamento, os seguintes
equipamentos: torres de acesso aos navios, em
ambos os berços, unidades hidráulicas de
movimentação dos braços, acumuladores, torres
de iluminação e de posicionamento dos canhões
monitores.
F i g u r a 3. 1 84 :S e ç ã o d e n a v i o c o m c o s t a d o d u p l o e f u n d o d u p l o

c ) Plataforma de carga e descarga de petróleo e
combustível
Anexo à plataforma de carga e descarga
de GNL está previsto a instalação de dolphins e de
uma plataforma para a atracação de embarcações
que irão transportar petróleo e seus derivados.
Esta plataforma terá as mesmas
características da plataforma de carga e descarga
de GNL e as atividades que forem realizadas nela
seguirão os mesmos procedimentos operacionais,
de segurança apresentados neste pedido de
licenciamento.

Figura 3.185: Embarcação de graneis líquidos atracada em dolphin protegido
por enrocamento

c1) Detalhamento do píer de atracação
A plataforma de operação do píer que
servirá para atracar as embarcações consistirá de
duas lajes de concreto armado, sendo uma na cota
+5,50 metros, em forma de dois retângulos, sendo
um com dimensões de 20 metros por 40 metros e
o outro, contíguo, com dimensões de 20 metros
por 10 metros. A outra laje, na cota +8,00 metros,
possuirá a forma retangular, com dimensões de 60
metros por 60 metros, com uma abertura na faixa
central da plataforma, com dimensões de 10
metros por 40 metros e dois vãos laterais de 2
metros por 20 metros para comunicação com a laje

O prédio da Casa de Controle será
construído na laje de cota +8,00, com dois
andares, com 60 m² em cada andar, sendo o andar
inferior destinado para a instalação de vestiário,
sanitário e copa e o andar superior para a Sala de
Controle;
Na laje da cota +5,50 serão instaladas as
tubulações, os acessórios e a bacia de contenção,
além de do scraper do duto submarino.
Os dolphins de atracação consistirão de
blocos de concreto armado apoiados sobre
estacas, dimensionados para receber a força de
impacto decorrente da atracação do maior navio
de projeto.
Os dolphins de amarração consistirão em
blocos de concreto armado apoiados sobre
estacas, devendo ser dimensionados para
absorver as forças de amarração atuando no
espectro de 45 a 135 graus no plano horizontal.
Esta solução também pode ser utilizada para
embarcações de combustível, água ou qualquer
outro granel líquido.
A atracação das embarcações sem a
construção de cais, não prevê dragagem, visto que
iremos buscar a profundidade natural de -15m,
suficiente para a classe de navios que vamos
trabalhar.
Em nossa proposta que estamos
apresentando a necessidade de se construir um
mole de proteção para que as embarcações
fiquem ancoradas em águas abrigadas (veja os
detalhes no capítulo acima).
A transferência de graneis deverá seguir
as melhores práticas internacionais para
operações deste combustível, e as embarcações
ficarão acostada nos píeres de atracação e a
operação se dará utilizando tripulação própria das
embarcações.
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• Dois canhões de água para combate a incêndio
a serem instalados sobre duas plataformas
metálicas com 9,0 m2.
d1) Construções auxiliaries

Figura 3.186: Exemplo ilustrativo dos dolphins

c2) Descarga de granéis líquidos
Independente da forma apresentada neste
licenciamento para o fornecimento de granéis
líquidos a carga ou descarga destes combustíveis
serão semelhantes, visto que a metodologia de
transferência, os equipamentos, mangueiras,
sistemas de engate, 183latafo de amarração,
segurança, controle 183lataform, entre outros são
semelhantes. Assim sendo, este 183latafor irá
apresentar de forma conceitual a forma destas
operações que atenderão a todas as formas
propostas neste licenciamento.
d) Detalhamento do Terminal sem cais de
atracação
O Terminal sem cais possuirá uma
183lataforma de operações com 60 m de largura
por 50m de comprimento, quatro dolphins de
atracação, quatro dolphins de amarração e
passarelas interligando as estruturas.
A estrutura do 183lataf Píer de GNL não
deverá se limitar ao número de braços utilizados
pelo Projeto GNL. A mesma deverá possuir bases
reservas para Instalação de braços de
carregamento extras.

Está prevista a execução sobre a
183lataforma de duas estruturas para acesso a
navios com 9 m2 de área e 17 m de altura. Para a
casa de controle, foi prevista uma edificação em
dois níveis, com 60m2 de área em cada nível.
d2) Atracação / Amarração
Foram adotadas as recomendações do
OCIMF (Oil Companies International Marine
Forum) para a definição do arranjo das estruturas
de atracação e amarração.
Para atracação das embarcações foram
previstos dois dolphins espaçados de 110m e para
atracação
dos
navios
supridores,
cujos
comprimentos variam de 220 m a 320 m, foram
previstos dois dolphins espaçados de 88 m.
Para amarração dos cabos de través,
foram previstos quatro dolphins de amarração,
tendo sido previsto a amarração dos springs nos
dolphins de atracação, bem como em dois outros
de amarração previstos.
Os dolphins de amarração serão
equipados com engates de escape rápido para
cargas de 200 tf (toneladas força) e 100 tf
acionados por controle remoto e à prova de
explosão. Em cada dolphin de atracação, é
prevista a instalação de um engate de escape
rápido para cargas de até 100 tf também acionado
por controle remoto e à prova de explosão. Todos
os gatos serão equipados com cabrestantes.
As imagens a seguir apresentadas
ilustram os dolfins de GNL e graneis líquidos.

d1)Equipamentos
Sobre a 183lataforma de operações, é
prevista a instalação dos seguintes equipamentos:
• Braços de Carregamento;
• Casa de Controle;
• Linhas flexíveis de transferência (magotes
flexíveis);
• Componentes 183lataforma183 ao 183latafo
de carregamento/descarregamento;
• Lançador de PIG de 28” a ser instalado sobre a
183lataforma de operações em um espaço
disponibilizado com dimensões de 4 m X 25 m;
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fragilização a baixa temperatura e para ajudar
a proteger equipamentos contra a escalação
de eventos;
•

Instalação de Sistemas de detecção de
incêndio e gás compostos de diferentes de
elementos de detecção os quais devem ativar
um alarme sonoro em estações de controle,
que irão alertar os operadores sobre falhas na
contenção;

•

Instalação de dectores de detecção de baixa
temperatura no entorno da instalação para
alertar a equipe em caso de vazamento de
líquido ou vapor;

•

Manutenção periódica de todos
equipamentos e revisão de todos
processos.

os
os

e 2) Sistema de Proteção Secundária

Figura 3.187: Detalhe dos dolphins de GNL e Granéis líquidos

Os Sistemas de Proteção Secundários
terão a finalidade de prevenir a propagação dos
riscos de acidentes irão incluir:
• Instalação de sistemas de proteção contra
incêndios:
o à base de água;
o de espuma de alta expansão
o de pó seco.
• Instalação de sistema de supressão de incêndio
gasoso;
• Fornecimento
Salvatagem;

Figura 3.188: Exemplo ilustrativo dos dolphins de embarcações de granéis
líquidos

Serão adotadas as seguintes medidas de
proteção primária:
•

•

Serão implantados sistemas de contenção
para evitar a fuga de hidrocarboneto líquido
ou gás. O vazamento de GNL será reduzido
minimizando, no projeto, o número de pontos
de vazamento e a seleção de equipamentos
confiáveis.
As
instalações
terão
características
apropriadas para a remoção do GNL
derramado para ajudar a protegê‐lo contra a

Equipamentos

de

• Proteção contra incêndio passivo (PFP).
f) Salvatagem

e) Controle e Combate a Incêndio
e1) Sistema de Proteção Primária

de

Será disponibilizado através de cartilhas,
avisos e outros meios de comunicação todas os
procedimentos de proteção, e meios de
evacuação. Além disso, será ministrado
regularmente através treinamento para toda a
equipe de todos os procedimentos de segurança.
Será fornecido todos os tipos de
equipamentos de segurança e proteção individual
previstos em lei, bem como aquels que se
apresentarem como necessários, tais como:
• Equipamento de Proteção Individual (EPI);
• Aparelho de Respiração Autônomo (SCBA);
• Equipamento de primeiros socorros;
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• Chuveiros de emergência e estações para
lavagem de olhos;
• Sinais de Segurança e Avisos;

3.8.4. Segurança Operacional (comum a todas as
operações de carga e descarga)

g) Ruídos
Os níveis de ruído nas áreas de
acomodações e áreas de trabalho atenderão ao
estabelecido na ISO 9654: 2000 e à Resolução
A.468 da IMO.
Os limites de nível de ruído não excederão
os limites indicados na Tabela 5‐6 durante as
condições normais de funcionamento das
embarcações.
Limites de Nível de Ruído - dB (A)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

portuárias relativas ao navio, pagamento de
impostos etc.

Espaço
de
Máquinas
continuamente
guarnecido – 85 dB (A)
Espaço de Máquinas não‐continuamente
guarnecido – 108 dB (A)
Sala de Controle de Máquinas – 75 dB (A)
Estação de Serviço de Áreas de Descarga –
80 dB (A)
Planta de Regaseificação – 75 dB (A)
Sala de Controle – 65 dB (A)
Escritórios – 65 dB (A)
Hospital – 60 dB (A)
Espaços Públicos da Tripulação – 65 dB (A)
Cabines da Tripulação – 60 dB (A)
h) Tripulação

Em uma operação portuária, diversas
atividades são executadas, incluindo a de carga e
a
descarga
dos
navios.
A
Norma
Regulamentadora que trata da proteção da
integridade física e da saúde dos trabalhadores é
a NR 29 (Norma Regulamentadora de Segurança
e Saúde no Trabalho Portuário).
Entre as principais atividades de
segurança tipificadas nos portos, podemos citar as
seguintes.
• Medidas preventivas: Em todas as operações
de atracação, desatracação e manobras, devem
ser adotadas medidas preventivas, tomando os
devidos cuidados para mitigar os riscos de
batidas, prensagem ou qualquer outro incidente
que possa envolver os trabalhadores e sua
segurança.
• Sistema de comunicação: A norma demanda o
uso de alguma forma de comunicação entre os
trabalhadores que estão no navio e os
responsáveis (em terra) pela atracação da
embarcação.

As embarcações LNGC, FSRU, FSU,
CNG e a balsa, serão afretadas no regime de
Contrato de Afretamento por Tempo (Time Charter
Party).

• Segurança do trabalhador: Todos os
trabalhadores responsáveis pelas atividades
devem usar coletes salva-vidas, desde que
sejam aprovados pela Diretoria de Portos e
Costas.

O contrato de afretamento por tempo (time
charter-party) caracteriza-se pela utilização
(arrendamento) do navio, por um tempo
determinado, no qual o proprietário ou armador
coloca o navio completamente armado, equipado
e em condição de navegabilidade, a disposição do
afretador por tempo, o qual assume a posse a o
controle do mesmo (gestões náutica e comercial)
mediante pagamento em intervalos determinados
durante o período do contrato. É um contrato de
utilização da embarcação e dos seus serviços.

• Acesso às embarcações: Todos os acessos às
embarcações — como rampas e escadas, entre
outros — devem ser mantidos em bom estado de
limpeza e conservação, além de ser necessário
contar
com
(e
manter)
superfícies
antiderrapantes. Todas as rampas e escadas
devem contar com guarda-corpos (para proteção
contra quedas) e corrimãos com boa resistência,
oferecendo apoio adequado e evitando
movimentações que comprometam o equilíbrio
dos trabalhadores.

No contrato de afretamento por tempo a
tripulação são do proprietário ou do armador
disponente, as despesas com óleo combustível,
diesel, lubrificantes, etc. são de responsabilidade
do afretador por tempo; bem como as despesas

Os trabalhadores não podem acessar as
embarcações em equipamentos como grua e
guindastes, exceto quando houver situações de
salvamento e resgate. Nesses casos, os
equipamentos devem apresentar condições de
segurança (como cestos especiais).
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As áreas devem estar desobstruídas e os
espaços abertos devem ser protegidos, de forma a
evitar quedas de pessoas e objetos. Além disso,
deve-se investir em sinaleiros, iluminação e outros
equipamentos que ajudem a garantir boa
visibilidade aos operadores — de forma a evitar o
prejuízo na movimentação das cargas.
• Resgate
Em locais situados próximos à água,
devem existir boias e outros equipamentos de
resgate para o salvamento de trabalhadores que
sofrerem queda.
As imagens a seguir ilustram o acima
descrito.

A empresa empreendedora é responsável
por garantir a segurança dos equipamentos e
acessórios. Para isso, deve-se realizar vistorias
periódicas (de acordo com as especificações do
fabricante), contando com profissionais e
empresas habilitadas para o serviço. O reparo ou
a troca de peças e acessórios devem ser feitos
assim que o problema for constatado.
O serviço de vistoria deve ser feito a cada
12 meses (no mínimo) e o ideal é contar com
um cronograma de inspeções e testes, com os
laudos encaminhados para os responsáveis —
que tomarão decisões e farão planejamentos com
base nos resultados apresentados.
A Norma Regulamentadora 29 é a
responsável por definir as condições de segurança
dos trabalhadores responsáveis pela carga e
descarga em portos brasileiros. Para que ela seja
colocada em prática, é preciso contar com
serviços, comissões, planos e regulamentação
de EPIs.
Assim como outros aspectos ligados à
segurança do trabalho (como a elaboração de
PPRA e PCMSO e a distribuição de EPIs), a NR
29 também requer a criação do SESSTP.
Assim como é o caso do SESMT, o
SESSTP é responsável por identificar as
condições de segurança e os riscos envolvidos
nas operações, só que, nesse caso, essas ações
são realizadas nos portos.
O SESSTP também deve fazer a análise
dos acidentes decorrentes da execução das
atividades — em situações em que haja perda de
membros, de funções ou outros problemas, além
do caso de falecimento.
Além de tudo isso, também deve exercer
todas as atribuições descritas na NR 4, que trata
dos Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), que
envolvem, entre outras coisas:

Figura 3.189: Exemplo ilustrativo de resgate próximos á água

• promover a conscientização e a educação dos
colaboradores em relação à segurança do
trabalho;
• registrar dados relacionados a acidentes no
trabalho;
• colaborar nos projetos de implantação de novas
instalações;
• aplicar conhecimentos em engenharia, medicina
e segurança do trabalho a fim de eliminar (ou
reduzir) o risco de acidentes.
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Também deve ser analisado por essa
equipe os acidentes de trabalho que possam
acontecer e que tenham como consequência
óbitos, perdas de membros ou prejuízos graves.
Porém, devem atuar em conjunto com os fiscais
responsáveis do Ministério do Trabalho, de forma
imediata e obrigatória. Ou seja, em caso de
problemas, a equipe deve acionar os órgãos
responsáveis imediatamente.
O número de integrantes do SESSTP será
proporcional ao número de funcionários totais do
porto. Deve ser considerando nessa conta também
a necessidade de ser composta por profissionais,
como engenheiros e técnicos de segurança do
trabalho, médico do trabalho, enfermeiro e auxiliar
do trabalho. Ela também necessita ser registrada
no órgão regional do Ministério do Trabalho.
A presença desses profissionais é
fundamental para que possa ser feita uma
avaliação
precisa
na
área
monitorada,
identificando as condições básicas de segurança
nas operações realizadas no porto em todos os
ambientes, incluindo não só as embarcações, mas
também pontos de atracação, armazéns e pátios.
Comissão de Prevenção de Acidentes no
Trabalho Portuário (CPATP)
A CPATP é como a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA), mas voltada para
as atividades portuárias. É por meio dela que
se observa e registra os riscos, além de definir as
medidas necessárias para eliminar (ou minimizar)
os riscos existentes nos locais de trabalho.
Além dessas, outras atribuições que
fazem parte da comissão são:
• promover a segurança e a saúde no trabalho;
• realizar a Semana Interna de Prevenção de
Acidente no Trabalho Portuário (SIPATP);
• elaborar o mapa de riscos;
• elaborar e promover treinamentos, campanhas
e cursos voltados à conscientização dos
trabalhadores sobre a importância da
segurança e do uso adequado dos EPIs.
Plano de Controle de Emergência (PCE) e
Plano de Ajuda Mútua (PAM)
Por mais que o trabalho de prevenção seja
bem planejado e estruturado, sempre há a
possibilidade de acontecer algum imprevisto que

possa prejudicar a segurança e a saúde dos
colaboradores na execução das atividades.
É aí que entra a importância do uso
adequado dos EPIs e EPCs para proteção
individual e coletiva dos colaboradores. No que diz
respeito às operações portuárias, existem dois
documentos:
Plano de Controle de Emergência (PCE);
Estabelece a diretiva necessária para o
trabalho em situações emergenciais — e que
possam gerar impactos internos e externos ao
porto. O objetivo é definir medidas necessárias
para preservar a integridade e a saúde dos
colaboradores e também da população vizinha.
Além disso, também visa diminuir os
impactos ambientais e prevenir danos (ao
patrimônio público e privado) decorrentes das
operações de emergência nas instalações.
Plano de Ajuda Mútua (PAM).
Deve ser elaborado pela administração do
porto, pelos empregadores e pelo Órgão Gestor de
Mão de Obra (OGMO). O objetivo é prever os
recursos necessários para tratar situações como:
•
•
•
•
•
•
•

queda de trabalhador no mar;
socorro e resgate a acidentados;
incêndios ou explosões;
vazamento de produtos perigosos;
poluição;
acidentes ambientais;
condições adversas de clima e tempo
que afetam a segurança das
operações.

O objetivo é garantir que as organizações
presentes nas instalações portuárias atuem de
forma conjunta para elaborar respostas rápidas a
qualquer situação de emergência que possa
ocorrer — realizando o trabalho 24 horas por dia,
7 dias por semana, utilizando todos os recursos
necessários.
EPIs
Em uma operação portuária existem
diversas atividades distintas, e cada uma delas
demanda equipamentos específicos para aquele
tipo de trabalho. Entre os principais EPIs
necessários, podemos citar:
• calçado de segurança;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

luvas de segurança;
óculos de segurança;
capacete de segurança;
protetor auricular;
abafador de ruídos;
respirador;
proteção respiratória;
proteção contra queda;
vestimentas especiais (para eletricistas,
manuseio de produtos químicos e soldadores).

Além
desses
materiais,
algumas
atividades também requerem o uso de colete salva
vidas. Algumas atividades apresentam os
chamados riscos combinados, como os trabalhos
em altura nos espaços confinados. Nesses casos,
a
utilização
de ventilação
mecânica e
monitoramento do ar deve ser feita apesar da
atividade principal ser carga e descarga de
combustíveis líquidos.
Tanto o técnico quanto o engenheiro de
segurança do trabalho devem ter conhecimento
sobre essas particularidades e saber sobre todas
as medidas necessárias para resguardar os
trabalhadores dos riscos ambientais.
O trabalho portuário apresenta um
agravante em sua execução: o risco de quedas no
mar, além dos riscos inerentes do uso do
maquinário pesado para carga e descarga em
portos. Por isso, o uso dos Equipamentos de
Proteção Individual é essencial para garantir a
integridade física dos colaboradores, sem colocálos em risco em suas próprias atividades ou causar
danos a terceiros.
Dentro de um ambiente portuário são
executados diversos tipos de serviços com graus
diferentes de riscos: soldas, trabalhos elétricos,
transporte de cargas, exposição prolongada ao
sol, entre outros pontos.
Por isso o uso do EPI é fundamental, já
que qualquer erro ou descuido que possa
acontecer pode levar ao óbito do colaborador. Por
isso, a NR 29 é bastante clara no que concerne a
esse ponto, complementando a exigência já
elaborada na Norma Reguladora 6 (NR 6),
responsável por regulamentar o uso do EPI no
ambiente de trabalho, independentemente da
área.

Estrutura e a sinalização na área de carga e
descarga
Todas as instalações do porto devem
contar com uma estrutura de sinalização
adequada, envolvendo:
•
•
•
•
•
•

sinalização vertical;
sinalização horizontal;
dispositivos auxiliares;
sinalização semafórica;
sinalização por gestos;
sinalização sonora.

O objetivo é otimizar e tornar seguro o
trânsito de pedestres, o tráfego de veículos e
outras atividades, como o armazenamento das
cargas e a utilização de equipamentos. O objetivo
é garantir a segurança e a integridade física de
todos os envolvidos nas atividades portuárias.
As principais formas e como elas devem
ser feitas de acordo com a NR 29 encontram-se
apresentadas a seguir.
Sinalização dos ambientes
O Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO)
— junto aos operadores e às empresas — deve
providenciar a aquisição e a instalação das placas
e quaisquer outros dispositivos (faixa e cartazes,
por exemplo) de sinalização de segurança. Elas
devem estar em todos os postos de trabalho,
locais onde há operações, no terminal e em outras
áreas.
A localização delas deve ser visível para
todos os trabalhadores e apresentar informações
sobre os tipos de produtos movimentados, os
cuidados que devem ser tomados na operação, os
riscos que precisam ser evitados, os EPIs
obrigatórios, telefones úteis e de emergência e
outras questões relacionadas à segurança do
ambiente.
Além disso, os operadores devem
identificar os locais mais estratégicos para instalar
a sinalização, e isso envolve locais de acesso. Isso
é fundamental para que os trabalhadores tomem
conhecimento de situações de perigo e os
procedimentos que devem ser adotados em cada
local.
Vale lembrar que placas, faixas e cartazes
devem seguir o padrão da ABNT, serem
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confeccionados em alta resolução e serem
fotoluminescentes. Entre os principais exemplos
dos tipos de sinalizações que devem ser adotadas,
podemos citar:
•
•
•
•
•

placas de aviso;
placas de segurança;
placas de atenção;
placas de extintor;
placas de proibido estacionar.

Outro ponto fundamental a ser observado
é identificar quais são os atores envolvidos no
trabalho de carga e descarga em portos
brasileiros, segundo a Norma Regulamentadora
29, bem como o que compete de responsabilidade
a cada um deles.
Estão envolvidos com o trabalho os
seguintes atores:
•
•
•
•
•

prestadores de serviços;
empregadores;
OGMO (Órgão Gestor de Mão de Obra);
operadores portuários;
administradores do terminal.

Procedimentos para o tráfego e
permanência de embarcações de bandeiras
brasileira
e
estrangeira
em
Águas
Jurisdicionais Brasileiras (AJB)
Além das medidas acima, seguem abaixo
os itens que visam estabelecer procedimentos
para o tráfego e permanência de embarcações de
bandeiras brasileira e estrangeira em Águas
Jurisdicionais Brasileiras (AJB), visando à
segurança da navegação, à salvaguarda da vida
humana e à prevenção da poluição no meio
aquaviário.
Estes itens foram pesquisados nas
NORMAMs
(NORMAS
DA
AUTORIDADE
MARÍTIMA : Marinha do Brasil, representado pela
DPC - Diretoria de Portos e Costas) principalmente
a NORMAM 08 e no Porto de Santos.
Estes procedimentos farão parte das
atividades cotidianas do Porto Norte Fluminense e
abrangerão os seguintes itens:
•

Tráfego de Embarcações (capítulo 3 da
NORMAM-08/DPC) - Tráfego em Águas
Jurisdicionais Brasileiras (AJB) – (Capítulo
3 – Seção I da NORMAM - 08/DPC) Direito de Passagem Inocente (item 0301
da NORMAM-08/DPC)

•
•
•

Fundeio ou Parada no Mar Territorial (item
0302 da NORMAM-08/DPC)
.
Tráfego de Embarcações nas Áreas de
Porto Organizado (APO) – (item 0304 da
NORMAM-08/DPC)

•

Informações sobre o tráfego (Capítulo 3 –
Seção II da NORMAM 08/DPC)Embarcações e Plataformas em Faina de
Reboque (item 0306 da NORMAM08/DPC)

•

Controle
das
Movimentações
e
Posicionamento de Plataformas, Navios
Sonda, FPSO, FSRU, FSU e Demais
Unidades que venham a alterar suas
posições nas Águas Jurisdicionais
Brasileiras (AJB) - (item 0307 da
NORMAM-08/DPC)

•

Escuta Permanente
NORMAM-08/DPC)

•
•
•
•
•
•
•
•

(item

0308

da

Chamada para Identificação (item 0309 da
NORMAM-08/DPC)
Busca e Salvamento (item 0310 da
NORMAM-08/DPC)
Embarcações de Esporte e Recreio (item
0311 da NORMAM-08/DPC)
Embarcações de Bandeira Estrangeira
(item 0312 da NORMAM-08/DPC)

•

Restrições à pesca e à navegação nas
áreas de segurança de unidades
estacionárias de produção de petróleo e
demais unidades offshore (item 0313 da
NORMAM-08/DPC)

•

Eventos Náuticos
NORMAM-08/DPC)

•

Legislação pertinente para o tráfego no
Porto (item 0315 da NORMAM-08/DPC)

•

Clandestinos (item 0316 da NORMAM08/DPC)

•

Sistemas de Controle do Tráfego Marítimo
(Capítulo 3 – Seção III da NORMAM
08/DPC) - Sistema de Informações sobre
o Tráfego Marítimo (SISTRAM) - (item
0317 da NORMAM-08/DPC)

•

Sistema
de
Identificação
e
Acompanhamento de Navios a Longa
Distância (LRIT) - (item 0318 da
NORMAM-08/DPC)
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(item

0314

da

•

Sistema de Monitoramento Marítimo de
Apoio às Atividades do Petróleo
(SIMMAP) - (item 0319 da NORMAM08/DPC)

•

Sistema de Identificação Automática (AIS)
- (item 0320 da NORMAM-08/DPC)

•

Permanência em AJB - (Capítulo 4 da
NORMAM-08/DPC) - Procedimento nos
Portos - (Capítulo 4 – Seção I da
NORMAM-08/DPC)
Serviço
de
Praticagem - (item 0401 da NORMAM08/DPC)

NORMAM – 08/DPC) - Transferência de
óleo entre embarcações em áreas
portuárias (Abastecimento - BUNKERING)
- (item 0601 da NORMAM-08/DPC)
•

Procedimentos para Transferência de
Óleo entre Navios (Operação SHIP TO
SHIP- STS) – (Capítulo 6 – Seção II da
NORMAM 08/DPC) - Cadastramento do
Provedor de serviço STS - (item 0602 da
NORMAM-08/DPC)

•

Requisitos Gerais para Operação STS (item 0603 da NORMAM-08/DPC)

•

Serviço de Rebocadores - (item 0402 da
NORMAM-08/DPC)

•

Operação STS em Áreas Portuárias (item 0604 da NORMAM-08/DPC)

•

Fainas nos Portos - (item 0403 da
NORMAM-08/DPC)

•

Operação STS em Mar Aberto - (item 0605
da NORMAM-08/DPC)

•

Reparos - (item 0404 da NORMAM08/DPC)

•

•

Procedimentos para Arribada e Abrigo (Capítulo 4 – Seção II da NORMAM08/DPC) -Procedimentos - (item 0405 da
NORMAM-08/DPC)

Procedimentos para Transferência de
Óleo entre Embarcações (Operação SHIP
TO BARGE- STB) – (Capítulo 6 – Seção
III
da
NORMAM08/DPC)
Cadastramento do Provedor de Serviço
STB - (item 0606 da NORMAM-08/DPC)

•

Fiscalização por Autoridades Nacionais (Capítulo 4 – Seção III da NORMAM08/DPC) - Quando da Entrada de
Embarcação - (item 0406 da NORMAM08/DPC)

•

Requisitos Gerais para Operação STB (item 0607 da NORMAM-08/DPC)

•

Operação STB em Áreas Portuárias (item 0608 da NORMAM-08/DPC)

•

Ferros e Amarração

•

Descarga de Água de Lastro - (item 0407
da NORMAM-08/DPC)

•

Atracação / Amarração Seguras dos
Navios ao Cais

•

Transbordo
de
Pessoal
entre
Embarcações em Águas não Abrigadas –
(Capítulo 5 da NORMAM – 08/DPC) Aplicação - (item 0501 da NORMAM08/DPC)

•

Serviço de Rebocadores

•

Situações de Força Maior

•

Disposições Complementares

•
•
•

• Segurança das embarcações
contra assaltos, roubos e
similares

Procedimentos a serem observados na
embarcação que recebe ou transfere o
pessoal para embarcação de transbordo (item 0503 da NORMAM-08/DPC)

•

Informações Complementares - (item
0504 da NORMAM-08/DPC)

•

Operações Especiais em AJB – (Capítulo
6 da NORMAM- 08/dpc)

•

• Praticagem

Requisitos - (item 0502 da NORMAM08/DPC)

Procedimentos para transferência de óleo
entre embarcações (Abastecimento BUNKERING) – (Capítulo 6 – Seção I da

• Providências do responsável
• Obrigatoriedade de vigilância
por tripulante
• Competência
• Obrigatoriedade

comunicação
•

Preservação Ambiental
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de

•

Comunicação ambiental

•

Plano de Emergência

•

Cuidados para evitar poluição

• Recebimento e transferência de
combustível
• Limpeza de tanques, porões e
recolhimento de lixo
• Carga ou descarga de petróleo e
seus derivados, produtos químicos
a granel e gás liquefeito
• Mercadorias perigosas
•

Parâmetros operacionais do porto e
procedimentos especiais

•

Fatos e Acidentes da Navegação

•

Procedimentos em caso de ocorrências
envolvendo mercadorias perigosas

• Dotação de material de segurança das
embarcações e documentos obrigatórios
• Equipamentos
publicações

de

navegação

•

Cartazes

•

Dispositivos

•

Outros
equipamentos,
materiais e publicações

•

Porte obrigatório
salvatagem

•

Documentos obrigatório

de

e

dispositivos,
material

de

3.8.5. Terminal de Regaseificação offshore Instalado na Embarcação FSRU
Após o recebimento do GNL do navio
metaneiro supridor, LNGC e transferência para o
navio FSRU ou para a embarcação FSU, o GNL
passa por uma estação de medição (EMED), para
medição da vazão e transferência de custódia.
Depois de registrada a vazão, o GNL será
armazenado em tanques, onde uma bomba
submersa de baixa pressão bombeará o líquido
para o vaso de recondensação, ou misturará o
líquido na corrente Gasosa formada pelo BOG
(Boil-Off Gas), com o intuito de recondensar o
grande volume de Gás gerado e que não foi
utilizado para as facilidades do navio cisterna
(geração de energia).

O GNL é então pressurizado através de
bombas de alta pressão e segue para a planta de
regaseificação onde ocorre a mudança de estado
físico, passando da fase líquida (GNL) para a
gasosa (GN) à pressão de 100kgf/cm².
Então o GN passa por uma estação de
medição e é injetado na malha de gasodutos,
sendo descarregado do navio através de braços
de carregamento de GN pressurizado.
Sistema de Recondensação
O system de recondensação é composto
pelo compressor de BOG*, vaso de Knock Out**
do Compressor de BOG e vaso de recondensação.
O BOG, formado pela expansão do GNL
durante a transferência para a tancagem, sai do
tanque de armazenamento e será misturado com
o “Quench” de GNL, a mistura vai para o vaso de
knockout, para evitar ser condensado no
compressor, danificando do mesmo, e o Gás que
sai do topo desse vaso é comprimido e mandado
pra ser utilizado nas facilidades da FSRU. O
excedente, ou a vazão total, vai pressurizado para
o vaso de recondensação e misturado ao GNL.
Com essa pressão, a corrente torna-se líquida, e o
BOG foi então consumido.
O principal papel do compressor LNG
BOG (Boil off gas) é manter a pressão do tanque
de GNL dentro da faixa necessária. O gás entra na
linha de sucção do compressor, é comprimido e
enviado para um condensador para nova
liquefação, alimentado em uma turbina a gás como
combustível em uma usina de geração de energia,
ou é direcionado para um gasoduto para uso como
gás natural. A temperatura de sucção do gás é
criogênica, até -160 ° C (-256degF).

Figura 3.190: Exemplo de Embarcação transportadora de GNL – FSU ou
LNFC

* Os compressores BOG fornecem prevenção de vazamentos, exposição de materiais
ao gás seco ósseo e rápidas mudanças de temperatura.
** O knock out é o vaso antes da saída dos gases para o flare - ele recebe gases de
várias linhas, e "knocks-out" as diferenças de pressão
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Sistema de Regaseificação
A planta de regaseificação consiste no
sistema que faz a mudança de estado físico do
GNL da fase líquida para a gasosa. Basicamente
o sistema fornece calor para o GNL em estado
líquido a -162oC, fazendo-o mudar para a fase
gasosa, e a seguir aquecendo-o, até a temperatura
de 5oC. O GNL proveniente dos tanques de
armazenamento ou do vaso de recondensação é
bombeado em alta pressão através de trocadores
de calor, sendo regaseificado na pressão de 100
kgf/cm², sem a necessidade de compressão
adicional. Podem ser utilizados dois sistemas de
aquecimento e regaseificação do GNL.
• Ciclo Aberto (OPEN-LOOP)
Nesse sistema o calor necessário para a
regaseificação do GNL é fornecido pela água do
mar. A água é bombeada (a uma vazão máxima
de 10.000 m3/hora) para trocadores de calor,
aquece um fluído intermediário (ex: propano), e
depois é devolvida. A diferença máxima de
temperatura entre a água captada e a devolvida
para a baía deverá ser de 7°C. Essa restrição tem
como objetivo reduzir impactos ambientais no
ecossistema onde o navio irá operar. O fluido
intermediário que foi aquecido e vaporizado pela
água do mar, aquece e vaporiza o GNL,
transferindo calor para o mesmo e sendo resfriado
de 6°C para 1°C, tornando-se líquido. Em seguida
é bombeado e reaquecido pela água do mar
(Figuras 3.115 e 3.116).
É importante ressaltar que não há reusos
possíveis para esta água, havendo a necessidade
de devolução da mesma ao mar.
• Ciclo Fechado (CLOSED-LOOP)
Nesse sistema o calor necessário para a
regaseificação do GNL é fornecido através da
geração de vapor em circuito fechado. Esse
sistema tem um custo operacional mais elevado
que o sistema aberto, entretanto permite que a
planta de regaseificação opere em locações onde
restrições ambientais impeçam a utilização de
água do mar no processo. Isso garante
flexibilidade em caso de necessidade de mudança
da locação do terminal. Outra vantagem do
sistema fechado é o tempo de obras no navio, que
neste sistema é menor do que no sistema aberto
(onde é necessário construir toda a tubulação para
o uso da água do mar). O vapor gerado vaporiza o

fluido intermediário (ex. glicol), e este troca calor
com o GNL, vaporizando. O fluido intermediário é
resfriado, e deve ser revaporizado pelo vapor,
gerado pela caldeira.
Em resumo, o GNL é regaseificado em
trocadores de calor usando um sistema de circuito
aberto ou um sistema de circuito fechado.
Para o sistema de circuito aberto, a água
do mar passa uma vez e retorna ao mar da mesma
maneira que os regaseificadores dos circuitos
abertos nos terminais terrestres. O sistema de
circuito fechado usa um meio de aquecimento
circulante - normalmente uma mistura de água
doce / glicol - que é aquecida pelo vapor das
caldeiras do navio. Isso é semelhante à
abordagem de um regaseificador de combustão
submerso usado em terminais onshore.
O sistema de circuito aberto é o mais
simples e utiliza água do mar direta em um
trocador de calor de casco e tubo. A água do mar
é bombeada para o trocador de calor, regaseifica
o GNL e o deixa aproximadamente 10ºC mais frio.
A água do mar é devolvida diretamente ao mar "circuito aberto". A energia utilizada para bombear
a água do mar através do trocador de calor
consome cerca de 1,5% do gás enviado para a
geração de energia, semelhante aos terminais em
terra.
O sistema de circuito fechado circula um
meio de água doce / glicol que é pré-aquecido pelo
vapor das caldeiras do navio, tipicamente em um
trocador de calor compacto. Este método utiliza
mais 1% do gás enviado para aquecer o fluido
circulante para vaporizar o GNL, isto é, um
consumo total de 2,5%.
Para atender às diferentes necessidades
de diferentes locais e fornecer flexibilidade, existe
uma tendência de que as novas embarcações de
construção tenham capacidade de circuito aberto
e fechado. Se a descarga de água do mar
diretamente no porto for permitida pelas
autoridades locais, seu uso é preferido, pois
consome consideravelmente menos combustível,
resultando em menores custos operacionais e
menores emissões de CO2.
Gerenciamento do Boil-Off-Gas (BOG)
Durante a operação normal (modo de
espera - sem carga), o BOG gerado a partir do
GNL nos tanques é tipicamente 0,10% - 0,15% em
peso por dia (ca 3 - 5 t / h) dependendo da idade
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da embarcação. Embarcações modernas têm
melhor isolamento e estão mais próximas de
0,10%. BOG é usado como combustível nos
sistemas de utilidade do navio.
Para uma taxa de envio de 5 mtpa usando
um sistema de circuito fechado, o consumo de
combustível típico seria 6 t / h para geração de
energia, 14 t / h para aquecimento do fluido
circulante para vaporizar o GNL e 0,5 t / h para
serviços gerais de embarcação. total de 20,5 t / h.
Se a FSRU usa o método de malha aberta, apenas
6 t / h de gás são necessários para gerar a energia
elétrica para as bombas de circulação de água do
mar mais os serviços gerais, ou seja, um total de
6,5 t / h.
Este gás adicional necessário para além
do BOG durante o modo de espera será gerado
por vaporização de GNL. Para um novo FSRU
gerando apenas 3 t / h BOG, a composição será
de 3,5 t / h para loop aberto e 17,5 t / h para loop
fechado. No caso de um antigo navio-tanque de
140.000 m3 operando a uma saída de 3 mtpa em
modo de malha aberta, o BOG produzido,
aproximadamente 5 t / h, corresponde ao consumo
de combustível.
No entanto, durante a operação de
carregamento de GNL, o BOG é gerado na
tubulação da FSRU da mesma maneira que ao
abastecer tanques em terra. Enquanto parte do
gás é devolvido ao navio-tanque de abastecimento
para preencher o espaço anteriormente ocupado
pelo GNL, o excesso de gás deve ser gerido. No
caso das primeiras FSRUs menores, o excesso de
gás era queimado nas caldeiras do navio e
descartado (despejado) como vapor nos
condensadores.
Nas FSRUs mais recentes recuperam
esse excesso pelo uso de recondensadores da
mesma forma que os terminais onshore. O BOG é
contatado com o LNG das bombas LP e condensa
de volta ao GNL antes de entrar nas bombas HP e
nos vaporizadores.
Quanto aos terminais em terra, o
recondensador só pode operar se houver saída da
FSRU e isto precisa ser gerenciado, ou seja, a
operação de carregamento do navio precisa
coincidir com o envio de gás. Se isso não for
possível, um compressor de exportação 6 pode ser
usado para elevar a pressão do BOG de
tipicamente 5 bar g para a pressão de exportação.

Nas figuras 3.191 e 3.192 a seguir
apresentadas encontram-se listadas as fontes e
suas características, localizações, bem como as
suas taxas de emissões de poluentes.
Fonte

Descrição
Est
Regaseificação
Est
Regaseificação
Est
Regaseificação
Est
Regaseificação

RE01
RE02
RE03
RE04

Tipo

Latitude

Longitude

Elev
metros

Altura
metros

Diâme
metros

Vel
m/s

Temp
°C

Pontual

21,442°S

40,961°O

0,0

32,0

1,8

15,0

179,9

Pontual

21,445°S

40,963°O

0,0

32,0

0,7

15,0

249,9

Pontual

21,443°S

40,962°O

0,0

32,0

0,3

15,0

249,9

Pontual

21,442°S

40,962°O

0,0

33,7

0,3

20,0

999,9

Figura 3.191: Lista das fontes de emissões e suas características

Fonte

Unidade

CO

NOx

SO2

MP10

HCT

RE01

g/s

3,319

7,506

3,603E-1

3,003E-1

4,344E-1

RE02

g/s

2,618

3,981

4,190E-2

4,670E-2

6,910

RE03

g/s

4,336E-1

6,594E-1

6,900E-3

-------

1,144

RE04

g/s

-------

-------

-------

-------

5,280E-2

Figura 3.192: Lista das fontes e suas taxas de emissões de poluentes

Terminal de Regaseificação offshore - Instalado
no Píer
O sistema de regaseificação também
poderá ser instalado no píer e como exemplo
pode-se citar o terminal de importação de GNL do
Bahrein que consistirá de uma Unidade de
Armazenamento Flutuante offshore (FSU) para
armazenamento de GNL, uma plataforma de
regaseificação adjacente, gasodutos submarinos
da plataforma até a costa, uma instalação de
recebimento de gás terrestre e uma instalação de
produção de nitrogênio terrestre.
O processo de regaseificação instalado no
píer é semelhante ao processo de regaseificação
instalado na embarcação FSRU sendo que a
diferença é que os equipamentos que farão a
regaseificação ficarão instalados em uma
plataforma fixa que ficará próximo à embarcação
FSU.
As imagens apresentadas a seguir
ilustram um terminal de regaseificação instalado
em píer.
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Figura 3.193: Exemplo de Terminal de regaseificação de GNL do Bahrein –
Conceito

Figura 3.194: Terminal de regaseificação de GNL do Bahreinsem o módulo de
regaseificação

Figura 3.197: Terminal de regaseificação de GNL do Bahrein Completo - com o
módulo de regaseificação

Figura 3.198: Terminal de regaseificação de GNL do Bahrein Teekay LNG - A
unidade de armazenagem flutuante de 173.400 m3 (FSU) da Teekay LNG
completou o seu contrato de 20 anos com a Bahrain LNG.

3.8.6. Terminal de Regaseificação onshore

Figura 3.195: Terminal de regaseificação de GNL do Bahrein - Transporte do
módulo de regaseificação

Alternativamente
ao
terminal
de
regaseificação offshore, flutuante ou instalado no
píer, também é objeto do presente licenciamento a
instalação de terminal para recepção, estoque de
Gás Natural Liquefeito, GNL e uma planta de
regaseificação em um dos lotes do Condomínio
Industrial do Porto Norte Fluminense (Porto NF),
visando o fornecimento de gás natural as UTEs
PNF I e PNF II.
O Terminal de Regaseificação a ser
instalado em lote do Condomínio Industrial PNF,
compreenderá:
a) Cadeia de Suprimento

Figura 3.196: Terminal de regaseificação de GNL do Bahrein - instalação do
módulo de regaseificação

O transporte, em embarcações do tipo
LNGC, do GNL do local de origem até o Porto
Norte Fluminense e que esta operação ficará a
cargo do fornecedor de GNL selecionado pela UTE
PNF I e PNF II, bem como a aquisição direta do
GNL com o fornecedor, sendo que as
características dos navios abastecedores e a
frequência das entregas serão definidas
oportunamente em função do local de origem, da
demanda contratada e dos equipamentos
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operados pelo fornecedor, mas pode-se antecipar
carregamentos na faixa de 150.000 a 170.000 m3
de GNL associados a entregas previamente
programadas.
As operações de transferência e
estocagem do GNL será em uma Unidade de
Armazenagem Flutuante (Floating Storage Unit –
FSU) com capacidade superior a 170.000 m3;
As transferências do GNL da embarcação
FSU para a planta de regaseificação a ser
instalada no condomínio industrial do PNF serão
por meio de balsas e de dutos terrestres equipados
com sistema de proteção criogênica e que essas
operações de transferência e entrega do GNL na
UTE Norte Fluminense será diariamente
dependendo da sua necessidade;
b) Estocagem de GNL
O volume armazenado de GNL na UTE
Norte Fluminense será estocado em tanques com
capacidade total de até 50.000 m3 de GNL,
superando o volume mínimo necessário para um
estoque regulador de consumo.
A
operação
de
estocagem
e
regaseificação do GNL do Parque Termoelétrico
Porto Norte Fluminense poderá ser de
responsabilidade de uma empresa contratada
pelas UTEs PNF I e PNF II, sendo o ponto de
entrega e fator gerador de medição, o volume de
gás natural medido na saída do regaseificador.
A base de estocagem de GNL será em um
lote do Condomínio Industrial do Porto Norte
Fluminense.
A base de estocagem de GNL no Porto
Norte Fluminense poderá também atender,
sempre que possível, às demandas de outros
segmentos consumidores da região, tais como:
indústrias, comércio, agronegócio, dentre outros.
Esta se constitui em uma alternativa de suprimento
de GN às UTEs e ao mercado consumidor local.
A partir da base de estocagem instalada
no Condomínio Industrial do Porto Norte
Fluminense, o GNL será transferido diretamente
para
estação
de
regaseificação
para
abastecimento dos sistemas de geração das
UTEs.

Juntamente com a armazenagem do
GNL nos tanques criogênicos, o Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense deverá
instalar a unidade de regaseificação atmosférica,
com capacidade nominalmente de até 21 MM
m3/dia de gás natural, nas condições de pressão
exigidas pelo projeto das UTEs PNF I e PNF II,
garantindo o fluxo contínuo do combustível.
Conforme
mencionado
em
itens
anteriores, o transporte do GNL do cais do
Parque Termoelétrico PNF até a base de
estocagem instalada em um lote do Condomínio
Industrial do PNF será feito por dutos criogênicos
que seguirão pelo cais e por parte terrestre.
O sistema de estoque local e
vaporização
nas
instalações
do
PNF
compreende minimamente o seguinte arranjo
geral:
• Tanque de Armazenagem de GNL, com
capacidade para estoque de 50.000 m3 de
GNL;
• Bombas de GNL (duas 100%);
• Evaporador a ar;
• Aquecedor a gás (queimador a gás);
• Medidor de gás e condicionador (um);
• Descarga criogênica;
• Instrumentação, computador e sistema de
controle e
• Sistema elétrico & UPS (Uninterrupted Power
System - NoBreak) para serviços essenciais;
A planta de regaseificação consiste no
sistema que faz a mudança de estado físico do
GNL da fase líquida para a gasosa. Basicamente
o sistema fornece calor para o GNL em estado
líquido a -162oC, fazendo-o mudar para a fase
gasosa, e a seguir aquecendo-o, até a temperatura
de 5oC.
O GNL proveniente dos tanques de
armazenamento ou do vaso de recondensação é
bombeado em alta pressão através de trocadores
de calor, sendo regaseificado na pressão de 100
kgf/cm², sem a necessidade de compressão
adicional. Podem ser utilizados dois sistemas de
aquecimento e regaseificação do GNL.
A imagem apresentada a seguir ilustra o
acima descrito.

c) Operação de Regaseificação
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Figura 3.199: Diagrama de Recepção e Regaseificação com Containers Fonte: Amazonica Energy

c1) Regaseificação
Quanto à regaseificação, as fontes de
energia calorífica para regaseificação do GNL
são basicamente as seguintes: (i) combustíveis;
(ii) energia mecânica; (iii) superfícies de troca
térmica com água; (iv) com ar e (v) radiação
solar. Enquanto que para sistemas de maior
porte, ou de maior vazão de regaseificação,
sejam a ORV (Open Rack Vaporizer) e a SCV
(Submerged
Combustion
Direct
Contact
Vaporizer), para sistemas de médio porte, uma
tecnologia adequada a prazos curtos de projeto,
construção & montagem, comissionamento, e
entrada em operação, bem como de facilidade
operacional é a AAV (Ambient Air Vaporizer).

Figura 3.201: Desenho Esquemático de REGAS AAV - Fonte: Amazonica
Energy

Neste documento será ilustrada apenas
a tecnologia AAV (Ambient Air Vaporizer), cuja
utilização é a mais extensa. Simplificadamente, a
AAV consiste em bancos de trocadores de calor,
um em operação e outro em degelo, pois a troca
térmica com o GNL condensa a umidade do ar,
diminuindo a eficiência da troca, conforme as
figuras a seguir.
..

Figura 3.202: Tanques de GNL e Trocadores de Calor do REGAS AAV - Fonte:
Amazonica Energy

Figura 3.200: Exemplo de conjunto de vaporizadores para regaseificação do
GN

Figura 3.203: Instalação e recebimento, armazenamento e regaseificação
de GNL - Fonte: GásLink

d) Instalações previstas
Sistema de armazenamento de GNL –
serão instalados reservatórios criogênicos, para
armazenamento do GNL, com alinhamento de
tubulação de gás natural para a térmica integrado
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com o sistema de controle operacional da UTE.
Os reservatórios serão instalados em área
segura, dentro da área do Porto Norte
Fluminense, integrada com o projeto e
construção do ativo.
Sistema de Regaseificação – será
instalada a unidade de regaseificação do GNL,
com suprimento de gás natural para a UTE Norte
Fluminense de até 21 MM m3/dia, através de
vaporizadores atmosféricos que receberão os
volumes de GNL dos tanques de armazenagem.
Sistema de medição fiscal – representa
o sistema de entrega oficial do gás natural,
correspondente ao escopo de contratação do
transporte do produto, desde a origem no Porto
Norte Fluminense, até a UTE Norte Fluminense.
Sistema de Energia – deverá ser
contemplado o sistema de energia para a área de
abastecimento, armazenagem e regaseificação
dentro do espaço reservado para as instalações
do terminal de regaseificação no Porto Norte
Fluminense.
Distribuição de água – deverá ser
contemplado o sistema de distribuição de água
para a área de abastecimento, armazenagem e
regaseificação dentro do espaço reservado para
as instalações do terminal de Regaseificação que
será utilizada para as operações pertinentes.
Incêndio – conjunto de bombas,
hidrantes e redes de aspersão para atendimento
a todas as instalações do terminal de
Regaseificação, e integradas com os sistemas
equivalentes da UTE Norte Fluminense.
Tratamento de Efluentes – sistema
integrado de coleta e transferência de esgoto
sanitário e águas oleosas produzidas, para a
estação de tratamento correspondente dentro
das instalações da UTE Norte Fluminense. Vale
destacar que o sistema de tratamento de
esgotamento sanitário dos modelos de
regaseificação offshore será de responsabilidade
dos navios, além dos demais resíduos gerados.
Iluminação – sistema de iluminação das
áreas externas das instalações do terminal de
Regaseificação, e integradas com os sistemas
equivalentes da UTE Norte Fluminense.
Detecção e Alarme - conjunto de
sensores, central de controle e alarmes de gás,
fumaça e chama, cobrindo todas as instalações
do terminal de Regaseificação, e integradas com

os sistemas
Fluminense.

equivalentes

da

UTE

Norte

Comunicação – sistemas de voz e
dados integrados com a base de operação e
logística localizado no Porto Norte Fluminense e
com as carretas em trânsito.
Demais instalações de apoio
administrativo, sanitário e repouso para
motoristas, bem como sistemas de controle da
operação da estação de abastecimento por
carretas, controle de estoque dos tanques de
armazenagem, e controle operacional da
unidade de regaseificação.
Vigilância – circuito fechado de TV
cobrindo todas as áreas da instalação do terminal
de Regaseificação.
e) Sistema de transferência de GNL às
UTEs PNF
O transporte do GNL da embarcação de
estocagem, FSU, até o cais do Porto Norte
Fluminense será realizado por balsas que irão
atracar no cais já aprovado e que será construído
do Porto Norte Fluminense.
O GNL descarregado das balsas será
enviado à base de estocagem instalada em um
dos lotes do condomínio industrial do Porto Norte
Fluminense através um duto criogênico que terá
no máximo 1 km de extensão.
Todo o trajeto das balsas será monitorado
a partir da base de apoio logístico e operacional
localizada no Porto Norte Fluminense, e a
comunicação será realizada por rádio e telefonia
móvel.
f) Instalações de GNL nas UTEs PNF I e
PNF II
As duas UTEs Porto Norte Fluminense, a
ser instalada no município de São Francisco de
Itabapoana terá capacidade nominal de 3,4 GW,
necessitando para a sua operação um volume de
gás natural de aproximadamente 6.569.530,00
Nm3/dia.
Para atendimento a esse volume de gás
natural nos sistema de geração da UTE, o Porto
Norte Fluminense instalará, na área interna da
UTE Norte Fluminense, e integrada com seus
sistemas de controle, uma unidade de
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recebimento, armazenagem e regaseificação de
GNL, com capacidade de armazenagem de até
50.000 m3 de GNL e regaseificação nas condições
de volume e pressão adequadas para atendimento
aos requisitos de geração da UTE, utilizando o
sistema de troca de calor atmosférica.
Na saída do gás natural da unidade de
regaseificação será instalado o sistema de
medição fiscal, que deverá registrar o volume de
gás efetivamente entregue e utilizado para a
geração elétrica da usina, sendo este valor
aditável pelos órgãos de controle governamentais,
e como parâmetro de valor contratual a ser
remunerado à empresa pelo serviço de entrega de
gás natural.
Além destas instalações principais, a
empresa contratada para fornecimento de gás terá
área de apoio logístico e operacional integrado
com a UTE e interligado por comunicação e
operação com a base do Porto Norte Fluminense.
As UTEs PNF I e PNF II deverão
apresentar juntamente com o projeto da instalação
termelétrica todas as licenças e autorizações
pertinentes para o recebimento do GNL e a
empresa de fornecimento do gás deverá trabalhar
em conjunto com a engenharia do projeto das
UTEs para integrar os elementos técnicos
necessários para a obtenção das licenças
necessárias.
g) Transferência de GNL dos tanques de
armazenamento para caminhões criogênicos
Alternativamente o gás natural poderá ser
comercializado antes mesmo de ser regaseificado.
O GNL sairá dos tanques de armazenamento e por
meio de bombas será transferido para caminhões
com reboques equipados com tanque criogênico
com 50 m3 de capacidade nominal (48 m3 de carga
útil).
Essa alternativa será instalada juntamente
com a regaseificação em terra e utilizará os
mesmos tanques de armazenagem de GNL, que
estarão em um dos lotes do Porto Norte
Fluminense. Esses tanques têm capacidade de
armazenagem de 50.000 m3 de GNL (2x 25.000
m3) e o sistema terá uma unidade de
armazenagem e entrega de GNL, com capacidade
de entrega simultânea de 16 carretas criogênicas,
nas condições de volume e pressão adequadas

para atendimento aos requisitos das normas
vigentes.
Além destas instalações principais, terá
uma área de apoio logístico e operacional e
interligado por comunicação e operação com a
base da empresa que será comercializado o GNL
para controle da logística. A estrutura também
contará com uma área para movimentação e
estacionamento de carretas.

Figura 3.204: Tanque de GNL e Abastecimento das carretas criogênicas

Na saída dos tanques de GNL será
instalado um sistema de medição fiscal, que
deverá registrar o volume de gás efetivamente
entregue, sendo este valor auditável pelos órgãos
de controle governamentais, e como parâmetro de
valor contratual.
A empresa na qual será comercializado o
GNL deverá apresentar juntamente com o projeto
da instalação termelétrica todas as licenças e
autorizações pertinentes para o recebimento do
GNL por transporte rodoviário, e os elementos
técnicos necessários para a obtenção das licenças
necessárias.
Para o carregamento do GNL serão
utilizadas bombas que serão instaladas próximas
aos tanques. Após passagem pelas bombas, o
GNL será transferido pelos mangotes criogênicos
de carregamento até chegarem ao reboque
criogênico das carretas. Esse sistema é composto
basicamente por bombas e braços de
carregamento nos tanques, mangotes criogênicos,
válvulas de controle e outros componentes
auxiliares.
Todos os braços serão dotados de
sistema de desengate de emergência (Quick
Release Valves), com válvulas de fechamento
rápido, que atuará em caso de operação anormal
que possa comprometer a integridade estrutural do
sistema de carregamento das carretas.
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Caso existam indícios claros de que
alguns dos procedimentos previstos não estejam
sendo cumpridos, o Representante do Porto do
For poderá solicitar a interrupção da operação de
carregamento ou descarga até o seu cumprimento.

Figura 3.205: Abastecimento das carretas criogênicas de GNL

Ttratamento para os efluentes sanitários que
serão gerados nas embarcações (fsru, fsu, cng,
gnlc) e sua respectiva capacidade de tratamento.
Este item objetiva estabelecer as
orientações a serem passadas aos navios que
estiverem interagindo com o Porto Norte
Fluminense, apresentar as Listas de Verificação a
serem cumpridas em atividades específicas, a fim
de minimizar a probabilidade de ocorrência de
incidentes ambientais nos limites das águas
interiores do porto.
Todos os procedimentos aqui descritos
constam de documentação legal nacional e
internacional em vigor para embarcações. Estes
procedimentos
são
considerados
como
conhecidos pelas embarcações em decorrência do
“Notice Of Readness” (NOR1) enviado pelas
embarcações antes de atracar no Terminal.
Nesta instrução estão contemplados os
principais
aspectos
dos
procedimentos
internacionais (MARPOL) e nacionais previstos
para os efluentes sanitários, resíduos oleosos,
fainas de abastecimento de óleos combustível e
lubrificante, resíduos sólidos, domésticos e
industriais.
Os navios só poderão atracar no Porto
Norte Fluminense após obtenção da “Livre Prática”
conforme previsto nas portarias da Agência
Nacional da Vigilância Sanitária.
Após a atracação deverão ser colocadas
as rateiras nas espias de atracação dos navios
como forma de evitar a passagem de roedores de
terra para bordo e vice versa.
Os procedimentos aqui descritos, por si
só, não eximem os Comandantes de suas
responsabilidades ambientais conforme definido
nos documentos legais em vigor.

Sempre que forem identificados riscos de
acidentes ambientais a partir das embarcações
que estiverem atracadas, o Comandante da
embarcação será solicitado a solucionar o
problema.
As medidas de controle a serem adotadas
pelas embarcações são fundamentais para que se
evite o derrame de óleo no mar.
Efluentes Sanitários
Todas as embarcações, quando operando
nos limites das águas interiores do Porto Norte
Fluminense, deverão estar com o sistema de
esgoto sanitário isolado e com o tanque de
tratamento séptico operando normalmente
conforme o preconizado no Anexo IV da
Convenção MARPOL. É proibido efetuar qualquer
tipo de esgoto, com descarga direta para o mar,
durante a permanência no porto (NPCP-RJ).
Quando atracadas, as embarcações
deverão manter os embornais fechados.
É proibido o lançamento de efluentes
sanitários no mar dentro dos limites das águas
interiores do Porto Norte Fluminense (NPCP-RJ).
Caso o navio tenha necessidade de
descarregar qualquer tipo de esgoto proibido
deverá contratar, por conta própria, uma empresa
especializada e devidamente cadastrada nos
órgãos ambientais competentes, para fazer a
retirada dos efluentes sanitários de bordo. Neste
caso deverá ser conduzida uma Análise Preliminar
de Risco para a atividade e o seu registro deverá
ficar arquivado na administração do Porto Norte
Fluminense.
Resíduos Oleosos
As embarcações, após determinados
períodos de operação, necessitam retirar de bordo
os resíduos oleosos contaminados com água e
outras impurezas.
O Porto Norte Fluminense só permitirá
esta atividade mediante a utilização de tambores
ou tanques especiais de até 1.000 litros.
Além disto, as embarcações e empresas
responsáveis pela retirada de resíduos oleosos
sejam empresas cadastradas nos Órgãos
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Ambientais e demais entidades de classe que o
órgão Ambiental exigir. Também será exigido das
empresas responsáveis pela retirada de resíduos
oleosos a emissão dos respectivos Manifestos de
Transporte de Resíduos.
A Agência Marítima, representante da
embarcação,
deverá
comunicar,
com
antecedência mínima de 24 horas, a necessidade
de retirada de bordo do resíduo oleoso, indicando
a empresa responsável, o período aproximado da
faina, bem como o tipo e quantidade de resíduo a
ser retirado.
Só será permitida
atividade no período diurno.

a

realização

da

A operação de retirada dos resíduos
oleosos é efetuada em tambores ou tanques via
guindaste para o cais ou para embarcações
menores responsáveis para o transporte destes
materiais. A embarcação a ser atendida deverá
manter disponível e pronto para uso o KIT SOPEP
de contenção de vazamento de óleo, bem como o
material de combate a incêndio.
Os responsáveis pela operação a bordo e no
cais devem estar munidos de equipamentos de
comunicação necessários, testados e operando
normalmente.
Em nenhuma hipótese os operadores da
embarcação e do cais poderão se ausentar de
suas estações durante a faina.
A operação deverá ser supervisionada por
um representante do Porto Norte Fluminense e a
operação será interrompida sempre que forem
identificados riscos de acidentes ambientais.
As
despesas
provocadas
pela
necessidade de recolhimento de resíduo oleoso
derramado durante a faina de transbordo do
resíduo serão ressarcidas pelo responsável pelo
incidente.

mantidos bem fechados até a sua retirada de
bordo.
Recomenda-se que os recipientes de lixo não
fiquem próximos às bordas das embarcações de
forma a garantir que não rolem para o mar.
Para efeito de gerenciamento o resíduo
doméstico é classificado como resíduo hospitalar.
O veículo que for transportar o resíduo doméstico
deverá ser pesado antes e depois de receber a
carga a ser transportada.
A embarcação deverá apresentar, caso seja
solicitado, o livro Registro de Resíduo Doméstico.
A retirada de objetos contendo produtos
químicos só poderá ser feita através guindaste e
para o cais, desde que executada por firma
legalmente habilitada e com consentimento prévio
da COMAP.
Sistema de tratamento de efluentes
Sistema de tratamento de esgoto biológico e seus
estágios
O princípio básico de funcionamento de um
sistema de tratamento biológico usado a bordo é a
decomposição. Esse processo é realizado pela
digestão aeróbica dos dejetos orgânicos. O
oxigênio é um importante elemento no sistema,
pois sua ausência desencadearia o crescimento
de bactérias anaeróbicas que produzem perigosos
gases tóxicos e um líquido preto após a
decomposição do esgoto, logo não pode ser
descarregado ao mar. Preocupando-se com a
possível proliferação de doenças geradas pela
descarga direta dos dejetos, as embarcações são
equipadas com unidades de tratamento de esgoto
sanitário
denominadas
tanques
sépticos,
dispostos de acordo com a Convenção MARPOL
e aprovados pelas Sociedades Classificadoras.
a)

Tanque Preliminar: Neste tanque são
admitidas as águas provenientes dos
sanitários que permanecem em circulação
antes que sejam enviadas à câmara de
aeração;

b)

Câmara de aeração: Esta câmara é
alimentada com esgoto bruto que foi triturado
para formar pequenas partículas. A vantagem
da quebra de esgotos em pequenas
partículas é que aumenta a área e o elevado
número de bactérias podem atacar
simultaneamente para decompor o esgoto. O
esgoto é decomposto em dióxido de carbono,
água e esgoto inorgânicos. O ar é forçado

Resíduos domésticos e industriais
Somente
empresas
devidamente
cadastradas e com as respectivas Licenças de
Operação (LO) em vigor poderão ser contratadas
para a retirada dos resíduos sólidos domésticos e
industriais de bordo. Além disto, será exigido das
empresas responsáveis pela retirada de resíduos
domésticos e industriais a emissão dos
respectivos Manifestos de Transporte de
Resíduos.
O resíduo doméstico de bordo deverá estar
acondicionado
em
recipientes
adequados
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através difusor na câmara de ar. A pressão do
fluxo de ar também desempenha um papel
importante na decomposição do esgoto. Se a
pressão for mantida alta então a mistura de ar
e de esgotos não será eficiente e escapará
sem fazer qualquer trabalho exigido para a
decomposição. É por esta razão que a
pressão controlada é importante dentro de
instalações de tratamento de águas residuais
ajudando na mistura correta e na
decomposição pela agitação causada por
bolhas de ar. Geralmente a pressão é mantida
em torno de trinta mil Pascal;
c)

Tanque de decantação: A mistura de líquido
e de lama é transferida para o tanque de
decantação da cuba de arejamento. No
tanque de decantação a borra se assenta na
parte inferior e o líquido claro na parte
superior. O lodo no fundo não é pode ser
mantido dentro do tanque de decantação,
pois, conduzirá ao crescimento de bactérias
anaeróbias e gases serão produzidos e

d) Cloração: Nesta câmara o líquido claro
produzido a partir do tanque de decantação é
desinfetado com a ajuda de cloro. Isso é feito
porque e-coli bactérias estão presentes no
líquido. A cloração é feita para reduzir as
bactérias tornando o nível aceitável. Além
disso, o fluido tratado é mantido por um período
de pelo menos 60 (sessenta) minutos. Em
alguns sistemas de desinfecção também há a
ajuda de radiação ultravioleta.
O líquido coletado é descarregado ao mar
ou tanque de retenção dependendo da posição
geológica do navio. Se o navio estiver no litoral
próximo restrito ou então as águas residuais serão
lançadas no tanque de retenção; caso contrário, o
esgoto é descarregado diretamente ao mar
quando é atingido o nível elevado e é eliminado
automaticamente até que seja ativado o interruptor
de nível baixo
Funcionamento de um tanque séptico
O esgoto coletado das acomodações
entra no primeiro estágio de tratamento na câmara
de aeração. Neste estágio de aeração o objetivo
principal é fornecer oxigênio, através de um
compressor de ar e difusores, de forma a manter
as bactérias vivas no interior do tanque aonde
estas fazem o processo de diluição e, literalmente,
digerem o esgoto bruto. Durante este processo é
necessário ter um suspiro para evitar a

pressurização do tanque e evitar o acúmulo de gás
metano.
Com o enchimento do primeiro estágio, o
esgoto transborda para o segundo estágio
chamado de sedimentação, aonde as partes mais
pesadas se depositam no fundo desta fase e a
água mais clara se concentra na parte superior,
tudo isso ocorre por densidades diferentes no
fluído.
Com o transbordamento da fase de
sedimentação esse esgoto tratado cai numa
pequena câmara aonde existem barras de cloro
que fazem o processo de eliminação das bactérias
antes que estas caiam no tanque de desinfecção,
em algumas unidades ao invés de barras de cloro,
uma bomba envia cloro líquido a este tanque cada
vez que o mesmo é esvaziado. Com o enchimento
do tanque uma bomba descarta esse esgoto
tratado para o mar. Para fins de controle
automático, três boias são evidenciadas, a inferior
para parada da bomba por nível baixo, a do meio
para partida da bomba por nível alto e a superior
para alarme em caso de falha na partida da
bomba.
Durante todo o processo de tratamento é
necessário ter um sistema de suspiro para evitar o
acúmulo de qualquer gás no interior do tanque.
Efetuar inspeções internas quanto a sujeira e
recirculação contrária são fatores essenciais para
o funcionamento eficiente da unidade, mas nunca
deve-se renovar toda a água do tanque, pois, uma
quantidade mínima de bactérias garante um
tratamento de esgoto adequado.
Devido a proibição de descarga próximo à
costa, o ideal seria existir um tanque de coleta do
esgoto a bordo, aonde a partir deste ocorreria o
tratamento do esgoto, este tanque é encontrado
em algumas embarcações, mas em outras (tipo
offshore) os projetos novos não têm vindo com
essa capacitação de forma operarem sempre em
alto mar.
MARINE POLLUTION (MARPOL 73/78)
Todas as embarcações que forem atracar
no Porto Norte Fluminense devem obedecer às
normas prescritas na Convenção MARPOL 73/78
que é uma das várias resoluções da IMO
(Organização Marítima Mundial). Segundo a
Convenção MARPOL, a definição para esgoto
sanitário é:
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a)

Águas de drenagem e outros resíduos
provenientes de qualquer tipo de instalação
sanitária ou mictório;

adicionalmente, o efluente não produzirá
sólidos
flutuantes
visíveis,
nem
a
descoloração da água circundante;

b) Águas de drenagem provenientes de
instalações
médicas
(dispensários,
enfermarias, etc.) através de lavatórios,
banheiras e embornais localizados nesses
locais;

c.

c) Águas de drenagens provenientes
compartimentos contendo animais vivos;

Quando o esgoto sanitário for misturado
com resíduos, ou água de resíduos sujeitos a
requisitos de descargas diferentes, aplicar-se-ão
os requisitos mais rigorosos.

de

d) Outras águas residuais, quando misturadas
com as águas de drenagem acima referidas.
As disposições
aplicam-se a:

do

anexo

MARPOL

a) Navios novos, com arqueação bruta igual ou
maior que quatrocentos;
b) Navios novos, com arqueação bruta menor que
quatrocentos, que estejam certificados para
transportar mais de quinze pessoas;
c) Navios existentes, com arqueação bruta igual
ou maior que quatrocentos, cinco anos depois
da entrada em vigor deste Anexo;
d) Navios existentes, com arqueação bruta menor
que quatrocentos, que estejam certificados
para transportar mais de quinze pessoas.
De acordo com a convenção MARPOL
73/78, a descarga de esgoto sanitário para o mar
é proibida, exceto quando:
a.

b.

O navio descarregar esgoto sanitário
desintegrado e desinfetado, utilizando um
sistema aprovado pela administração, a uma
distância superior a quatro milhas marítimas
da terra mais próxima, ou a mais de doze
milhas marítimas de terra mais próxima se o
esgoto sanitário não for desintegrado ou
desinfetado, desde que, em qualquer caso, o
esgoto sanitário que tenha sido armazenado
em um tanque de retenção não seja
descarregado instantaneamente, mas sim a
um débito moderado, quando o navio segue
sua rota numa velocidade não inferior a
quatro nós;
O navio tenha em funcionamento uma
instalação de tratamento de esgoto sanitário
certificada pela administração, satisfazendo
os requisitos operacionais, e, sejam
registrados no Certificado Internacional de
Prevenção da Poluição por Esgoto sanitário
os resultados dos testes da instalação, e,

O navio esteja em águas sob jurisdição de um
Estado e descarregue o esgoto sanitário em
conformidade com os requisitos menos
severos eventualmente impostos por esse
Estado.

A proibição não se aplicará em casos
excepcionais:
a) Quando a descarga de esgoto sanitário de um
navio garantirem a sua segurança e a das
pessoas embarcadas ou para salvaguarda de
vidas humanas no mar;
b) Quando a descarga de esgoto sanitário de um
navio resultar de avaria no navio ou no seu
equipamento, se tiverem sido tomadas todas as
precauções razoáveis, antes e depois da
ocorrência da avaria, a fim de impedir ou
reduzir ao mínimo.
Os governos das partes na Convenção
comprometem-se a garantir a montagem, nos
portos e terminais, de instalações para recepção
do esgoto sanitário com capacidade suficiente de
modo a satisfazer as necessidades dos navios que
as utilizem sem lhes causar atrasos indevidos.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (ANVISA)
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), é o órgão brasileiro responsável pela
fiscalização sanitária das várias embarcações que
trafegam pelos portos nacionais. De acordo com a
Anvisa, vem as seguintes definições:
a) Autoridade Sanitária: autoridade competente
no âmbito da área de saúde com poderes legais
para estabelecer regulamentos e executar
licenciamento (habilitação) e fiscalização;
b) Condição
Higiênico-Sanitário
satisfatória:
aquela em que, após análise documental e/ou
o término de uma inspeção sanitária não se
tenha verificado fator de risco que possa
produzir agravo à saúde;
c) Descontaminação:
procedimento(s)
pelo
qual(is) são tomadas medidas sanitárias para
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eliminar um agente ou material infeccioso ou
tóxico na superfície do corpo de um animal ou
pessoa, em um produto preparado para
consumo ou em outros objetos inanimados,
incluindo meios de transporte;
d) Desinfecção: procedimento(s) realizado(s)
para controlar ou eliminar microrganismos
patogênicos presentes na superfície do corpo
de um animal ou pessoa, bagagens, cargas,
contêineres, meios de transporte, mercadorias
e encomendas postais, por meio de exposição
direta a agentes químicos ou físicos;
e) Portos
de
Controle
Sanitário:
portos
estratégicos do ponto de vista epidemiológico e
geográfico, localizados no território nacional,
onde se desenvolvem ações de controle
sanitário.
A Anvisa descreve sobre o tanque de
retenção e tratamento de dejetos e águas servidas
onde:
As embarcações em trânsito em águas
sob jurisdição nacional, que operem transportes de
viajantes ou cargas, deverão dispor a bordo de
rede de dutos, reservatórios ou equipamentos
próprios
que
proporcionem
coleta,
armazenamento e tratamento, antes do
lançamento no meio aquático, de efluentes
provenientes de: secreções humanas, dejetos e
águas servidas oriundas de higienização de
equipamentos e utensílios e da limpeza,
desinfecção ou descontaminação de superfícies
dos compartimentos da embarcação.
Sujeitam-se ao disposto neste artigo as
embarcações em trânsito internacional com:
a. Arqueação bruta
quatrocentos AB;

igual

ou

superior

a

b.

Arqueação bruta inferior a quatrocentos AB e
que estejam autorizadas a transportar mais
de quinze pessoas;

c.

Plataformas de petróleo habitadas estão
sujeitas ao disposto na parte superior deste
artigo;

d.

Embarcações utilizadas para navegação
fluvial, em transito exclusivamente nacional,
autorizadas a transportar acima de cinquenta
pessoas estão também sujeitas ao disposto
na parte superior deste artigo.

Não será permitida a liberação de
efluentes sanitários não tratados, oriundos de

embarcações em áreas dos Portos de Controle
Sanitário ou em suas áreas de fundeio.
As embarcações equipadas com sistema
de tratamento de efluentes sanitários, cujo padrão
encontra-se aprovado pela Organização Marítima
Mundial (IMO) e que tenham o Certificado
Internacional de Prevenção da Poluição por
Esgoto, quando atracadas poderão fazer a
liberação do efluente sanitário no ambiente
aquático devendo as válvulas de desvio, by pass,
do sistema de tratamento, permanecerem
fechadas e lacradas.
Em sua legislação está esbelecido que:
a. Para liberação dos efluentes sanitários no
ambiente aquático, os resultados do teste de
instalação deverão estar lançados no
Certificado Internacional de Prevenção da
Poluição por Esgoto, e adicionalmente, os
efluentes resultantes do tratamento não devem
apresentar sólidos flutuantes visíveis, nas
águas
circundantes,
nem
produzir
a
descoloração das mesmas;
b. O sistema de tratamento de efluentes em
operação na embarcação, deverá ser o mesmo
descrito no Certificado Internacional de
Prevenção da Poluição por Esgoto, não
podendo haver alterações significativas nas
suas instalações, arranjos ou materiais;
c. O sistema de que trata este artigo, deverá estar
em boas condições de funcionamento, com as
válvulas de serviço fechadas, aeração ligada,
filtro e dutos de retorno sem obstrução e
sistema de desinfecção em operação, de
acordo com as especificações do fabricante;
d. Quando o sistema de tratamento de efluentes
utilizar produto líquido para o processo de
desinfecção, o mesmo deverá conservar seu
princípio ativo descrito no rótulo do produto,
bem como promover o completo controle ou
eliminação dos microrganismos patogênicos.
As embarcações equipadas com sistema
de tratamento de efluentes sanitários, não
certificadas
por
Sociedade
Classificadora
autorizada, quando atracadas, deverão manter as
válvulas do sistema de tratamento de dejetos e
águas servidas, dutos coletores, tanques de
tratamento e retenção e dutos de esgotamento,
fechadas e lacradas.
Quando a embarcação estiver equipada
com tanque de retenção, a capacidade desse
tanque deverá ser compatível para atender ao
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depósito de todo esgoto relacionado à operação
da embarcação, ao número de viajantes, bem
como possuir uma tubulação que se dirija para o
exterior da mesma, apropriada para descarga do
esgoto em instalação de recebimento, devendo as
válvulas
de
esgotamento
do
tanque,
permanecerem fechadas e lacradas durante todo
o processo.
Parágrafo único. O esgotamento de
efluentes do tanque de retenção deverá ser feito a
uma distância mínima de doze milhas náuticas da
terra e não poderá ser descarregado
instantaneamente ou com a embarcação
fundeada, mas sim numa razão moderada quando
a embarcação estiver na rota e em navegação.
A embarcação impedida do atendimento
das exigências estabelecidas no artigo 50 do
regulamento da Anvisa brasileira, por razões
técnicas que interfiram na sua segurança e
navegabilidade,
assim
declaradas
e
documentadas por profissional habilitado, deverá
utilizar sistemas de coletas, tratamento e
destinação final alternativos, para preservação da
saúde humana e do meio ambiente.

•
•
•
•
•
•
•
•

as condições de pressão e temperatura no
campo,
a taxa de produção de gás associado e,
portanto, a taxa de enchimento do contêiner de
transporte marítimo ou terrestre,
o tipo de recipiente de GNC,
as condições de armazenamento de gás
(pressão e temperatura).
no ponto de entrega, o equipamento
necessário e os procedimentos operacionais
dependem de:
as condições de pressão e temperatura para
descarga de GNC,
a possível limitação da taxa de descarga,
a especificação de qualidade exigida para o
gás recebido.

Na cadeia de GNC, o processamento de
gás consiste em compressão de gás conforme
fluxograma apresentado na imagem a seguir.

Os
equipamentos
utilizados
nas
operações de recolhimento, armazenamento e
tratamento de dejetos e águas servidas da
embarcação,
deverão
apresentar-se
em
condições operacionais e higiênico-sanitárias
satisfatórias, devendo ser submetidos a
procedimentos
sistemáticos
de
limpeza,
desinfecção e manutenção preventiva.
Figura 3.206: Fluxograma

3.8.7. Gás Natural Comprimido - GNC
O transporte de GNC visa maximizar a
relação entre o peso do gás transportado e o peso
da contenção, portanto, idealmente, o transporte
está sob altas pressões e condições de baixa
temperatura.
A pressão geralmente varia entre 100 e
250 bar, proporcionando uma eficiência
volumétrica (redução do volume de gás nas
condições atmosféricas) de 150 a 300: 1 (em
comparação com o GNL a aproximadamente 600:
1).
Para campos onshore e offshore, a
quantidade de gás que pode ser carregada, o
equipamento necessário e os procedimentos
operacionais dependem de:
•

a composição do gás,

A compressão de gás é uma tecnologia
madura e não há requisitos específicos para a
compressão de gás no GNC, exceto o
gerenciamento dos parâmetros de pressão /
temperatura.
No entanto, para a cadeia marítima de
GNC, onde os volumes são grandes, a
compressão para carregar vários contêineres nos
navios requer procedimentos mais cuidadosos.
Transporte via navios
O conceito de transporte de GNC em
navios não é novo. O primeiro navio de transporte
foi testado pela Columbia Gás Natural de Ohio nos
anos 60s. Aquele navio usou cilindros de pressão
verticais para armazenar e transportar o gás e
tinha uma capacidade de 36.790 m3. Nessa época
o navio completou ciclos de carregamento,
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transporte e descarregamento. No entanto, estas
tentativas subsequentes não conseguiram
produzir
um
navio
comercial,
devido
principalmente ao alto custo dos materiais e ao
baixo preço do gás naquela época. Embora
tenham pelo menos seis conceitos comerciais de
navios para o GNC, nenhum ainda tem sido
materializado. Porém com as novas tecnologias
voltadas ao GNC as principais propostas para o
armazenamento e transporte do GNC por navios
encontra-se apresentada na imagem a seguir.

Figura 3.209: : Coselle CNG carriers (courtesy of Sea NG)

• Tecnologia GTM

Figura 3.207: Principais tecnologias para o armazenamento e transporte do
GNC por navios

•

Tecnologia Cosselle

Esta tecnologia foi desenvolvida pela
empresa Sea Natural Gas. Proporciona um
sistema de armazenamento, compacto, mas de
grande capacidade, formado por um carrossel
envolto por tubos de pequeno diâmetro (da ordem
de 6 in). O comprimento total do sistema de
armazenamento é cerca de 15 km. Este sistema
de transporte exige um pré-tratamento do gás, de
modo a evitar a formação de hidratos e outros
depósitos que possam obstruir os tubos e reduzir
a capacidade e eficiência do transporte, assim
como comprometer a segurança (ALIMONTI,
2004). A pressão de transporte é 25 MPa a
temperatura ambiente (ZUCHOWICKI; LELONEK,
2001). A capacidade média de armazenamento
total depende da quantidade de carrosséis
transportados por navio, e pode estar em torno de
5 - 450 MMm3 (RAJNAUTH et al., 2008).
A imagem a seguir apresentada ilustra o
detalhe desta tecnologia.

Desenvolvida
pela
empresa
NCF
Industries. Esta tecnologia está baseada em
tanques pressurizados fabricados de um material
composto reforçado. O sistema está formado de
tubos de grande diâmetro de aço de alta
resistência e baixa liga (HSLA). Os navios tipo
GTM são aproximadamente 35 % mais leves que
as alternativas convencionais de transporte. Eles
têm a vantagem de transportar em cada viagem
uma maior quantidade de gás com menor peso
dos recipientes. A pressão de transporte é 25 MPa
a temperatura ambiente.

Figura 3.210: Barcaça tipo GTM - Fonte: (ALIMONTI, 2004)

• Tecnologia VOTRANS (Volume
Optimized Transport and Storage
system)
Esta tecnologia foi desenvolvida pela
empresa Enersea Transport Houston. O sistema é
composto por recipientes que podem ser tanques
horizontais ou verticais em aço-carbono que estão
conectados um ao outro para formar um único
sistema. A pressão de transporte é 12 MPa a −30
C
(ZUCHOWICKI;
LELONEK,
2001).
A
capacidade média de armazenamento total é em
torno de 10 - 60 MMm3. As figuras abaixo mostram
os dois modelos existentes (ALIMONTI, 200 4).

Figura 3.208: Tecnologia Coselle
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gás, a solução de 206istem é armazenada em um
tanque dedicado isolado a bordo do navio.
O inventário necessário para a solução de
etileno 206istem / água é de 8 a 10% da
capacidade total do 206istema de contenção.

Figura 3.211: Exemplo de Tecnologia Votrans tipo navio horizontal

Figura 3.211: Exemplo de Tecnologia Votrans tipo navio vertical

Essa tecnologia utiliza um sistema dos
tubos de contenção integrado ao projeto do navio,
tubo longo empilhado horizontalmente que
minimiza as conexões e otimiza o porão da carga,
além do navio superar os tubos de
armazenamento entregando juntos em um
ambiente marinho.

Para descarregar, o método é revertido,
empurrando o gás para for a usando a solução de
etileno 206istem / água. O 206istema VOTRANS
possui várias vantagens:
• o manuseio do gás é realizado em condições
constantes, evitando situações transitórias que
exijam cuidadoso condicionamento do gás e
controle rigoroso durante as operações. O gás
pode ser mantido 206istem fase densa durante
todo o carregamento e descarregamento;
• mantendo uma fase densa de gás constante, o
206istema VOTRANS pode acomodar uma
ampla faixa de composição de gás, incluindo gás
rico e associado;
• a taxa de descarga de gás é facilmente
controlada pelas bombas de 206istem / água que
podem fornecer taxas altas e constantes, se
necessário;
• o fluido de deslocamento de fluido 206iste o
resfriamento automático do gás nos cilindros
durante a descarga, permitindo novamente altas
taxas de descarga;

Figura 3.212: Exemplo de Tecnologia Votrans

Destes, apenas o 206istema VOTRANS
está divulgando uma metodologia de compressão
/ carregamento adequada à finalidade.
O VOTRANS possui uma metodologia de
carga e descarga que utiliza solução pressurizada
de etileno 206istem / água, com um 206istema de
contenção 206istema por vários conjuntos de
cilindros de armazenamento configurados em
vários tanques e camadas (dois ou mais tanques
configurados para carregar e descarregar juntos),
em seu próprio interior do porão.
Após a compressão e o resfriamento, o gás flui
para o 206istema de contenção do navio contra
uma solução pressurizada de etileno 206istem /
água. A carga de gás prossegue progressivamente
desde o primeiro conjunto de módulos do cilindro
até o seguinte, fazendo com que a solução de
206istem / água em cascata esteja à frente dele.
Quando todos os módulos são preenchidos com

• bombeamento de líquido é um 206istema206is
baixo comparado ao 206istema de compressão
de gás de exaustão necessário para o método de
descarga.
Carregamento e Descarregamento
O carregamento de GNC pode usar
mangueiras flexíveis de alta pressão.
O enchimento de caminhões a GNC é
prática comum, mas ainda precisa ser
estabelecido
para
grandes
quantidades
transferidas para barcaças ou navios.
O GNC é carregado diretamente em
navios, barcaças ou caminhões e distribuído aos
consumidores; nas vazões necessárias.
O transporte de GNC visa maximizar a
relação entre o peso do gás transportado e o peso
da contenção, portanto idealmente a altas
pressões e baixas temperaturas. O GNC é
armazenado em alta pressão (entre 100 e 250 bar)
nos navios, barcaças ou caminhões e, em alguns
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modelos de transporte, em temperaturas de até 30 ° C. A essa temperatura ainda podem ser
usados materiais normais (isto é, não criogênicos)
enquanto a densidade do gás é significativamente
maior do que a temperatura ambiente.
Dependendo do projeto específico, os
contêineres de GNC durante o transporte
compreendem tubos, cilindros, racks de cilindros,
cassetes ou carrosséis com capacidades
individuais de alguns MMscf. A capacidade total de
armazenamento pode atingir cerca de 1.000
MMscf através da consolidação de componentes
individuais.

Figura 3.215: Embarcação de graneis líquidos atracada em dolphin protegido
por enrocamento

a)

Figura 3.213: CNG transport cylinders

Figura 3.214: VOTRANS CNG Tank Module (Courtesy EnerSea)

Plataforma de carga e descarga
A plataforma de carga e descarga do GNC
terá as mesmas características da plataforma de
carga e descarga de GNL e as atividades que
forem realizadas nela seguirão os mesmos
procedimentos operacionais, de segurança
apresentados neste estudo.
A imagem a seguir apresentada ilustra
uma embarcação de graneis líquidos atracada em
dolphin protegido por enrocamento.

Detalhamento do píer de atracação

A plataforma de operação do píer que
servirá para atracar as embarcações consistirá de
duas lajes de concreto armado, sendo uma na cota
+5,50 metros, em forma de dois retângulos, sendo
um com dimensões de 20 metros por 40 metros e
o outro, contíguo, com dimensões de 20 metros
por 10 metros. A outra laje, na cota +8,00 metros,
possuirá a forma retangular, com dimensões de 60
metros por 60 metros, com uma abertura na faixa
central da plataforma, com dimensões de 10
metros por 40 metros e dois vãos laterais de 2
metros por 20 metros para comunicação com a laje
inferior.
.
Na laje de cota +8,00 serão instalados
além dos braços de carregamento, os seguintes
equipamentos: torres de acesso aos navios, em
ambos os berços, unidades hidráulicas de
movimentação dos braços, acumuladores, torres
de iluminação e de posicionamento dos canhões
monitores.
O prédio da Casa de Controle será
construído na laje de cota +8,00, com dois
andares, com 60 m² em cada andar, sendo o andar
inferior destinado para a instalação de vestiário,
sanitário e copa e o andar superior para a Sala de
Controle;
Na laje da cota +5,50 serão instaladas as
tubulações, os acessórios e a bacia de contenção,
além de do scraper do duto submarino.
Os dolphins de atracação consistirão de
blocos de concreto armado apoiados sobre
estacas, dimensionados para receber a força de
impacto decorrente da atracação do maior navio
de projeto.
Os dolphins de amarração consistirão em
blocos de concreto armado apoiados sobre
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estacas, devendo ser dimensionados para
absorver as forças de amarração atuando no
espectro de 45 a 135 graus no plano horizontal.
Esta solução também pode ser utilizada
para embarcações de combustível, água ou
qualquer outro granel líquido.
A atracação das embarcações sem a
construção de cais, não prevê dragagem, visto que
iremos buscar a profundidade natural de -15m,
suficiente para a classe de navios que vamos
trabalhar.
Em nossa proposta que estamos
apresentando a necessidade de se construir um
mole de proteção para que as embarcações
fiquem ancoradas em águas abrigadas (veja os
detalhes no capítulo específico).
A transferência de graneis deverá seguir
as melhores práticas internacionais para
operações deste combustível, e as embarcações
ficarão acostada nos píeres de atracação e a
operação se dará utilizando tripulação própria das
embarcações.
b)

Descarga de GNC

A descarga do GNC será semelhante, à
descarga do GNL e dos granéis líquidos visto que
a metodologia de transferência, os equipamentos,
mangueiras, sistemas de engate, sistema de
amarração, segurança, controle ambiental, entre
outros são semelhantes. Assim sendo, este
documento irá apresentar de forma conceitual a
forma destas operações que atenderão a todas as
formas propostas neste licenciamento.
c)

Detalhamento do Terminal sem
cais de atracação

O Terminal sem cais possuirá uma
plataforma de operações com 60 m de largura por
50m de comprimento, quatro dolphins de
atracação, quatro dolphins de amarração e
passarelas interligando as estruturas.

• Componentes auxiliares ao sistema de
carregamento/descarregamento;
• Lançador de PIG de 28” a ser instalado sobre a
plataforma de operações em um espaço
disponibilizado com dimensões de 4 m X 25 m;
• Dois canhões de água para combate a incêndio
a serem instalados sobre duas plataformas
metálicas com 9,0 m2.
•

Construções auxiliaries

Está prevista a execução sobre a
plataforma de duas estruturas para acesso a
navios com 9 m2 de área e 17 m de altura. Para a
casa de controle, foi prevista uma edificação em
dois níveis, com 60m2 de área em cada nível.
•

Atracação / Amarração

Foram adotadas as recomendações do
OCIMF (Oil Companies International Marine
Forum) para a definição do arranjo das estruturas
de atracação e amarração.
Para atracação das embarcações foram
previstos dois dolphins espaçados de 110m e para
atracação
dos
navios
supridores,
cujos
comprimentos variam de 220 m a 320 m, foram
previstos dois dolphins espaçados de 88 m.
Para amarração dos cabos de través,
foram previstos quatro dolphins de amarração,
tendo sido previsto a amarração dos springs nos
dolphins de atracação, bem como em dois outros
de amarração previstos.
Os dolphins de amarração serão
equipados com engates de escape rápido para
cargas de 200 tf (toneladas força) e 100 tf
acionados por controle remoto e à prova de
explosão. Em cada dolphin de atracação, é
prevista a instalação de um engate de escape
rápido para cargas de até 100 tf também acionado
por controle remoto e à prova de explosão. Todos
os gatos serão equipados com cabrestantes.

• Equipamentos
Sobre a plataforma de operações, é
prevista a instalação dos seguintes equipamentos:
• Braços de Carregamento;
• Casa de Controle;
• Linhas flexíveis de transferência (magotes
flexíveis);
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forçados a reduzir / interromper a produção de
petróleo.
O transporte do GNC pode oferecer ao
operador de campo uma solução comercial para o
gás associado e, assim, aprimorar a economia do
projeto.

Figura 3.218: Fluxo do gás associado

Figura 3.216: Dolphins de GNC e ou GNL e Granéis líquidos

O GNC vindo por navios será um gás
associado das plataformas continentais que será
ligado ao gasoduto que irá para a UPGN, após o
processo o gás seco retirado será usado como
combustível para as termoelétricas e o restante
dos compostos serão armazenados em tanques
para a comercialização para consumo industrial ou
privado. As partículas de petróleo e água oleosa
que vem adjunto ao gás associado será transferida
para os tanques de petróleo.
Ao despressurizar, atenção especial deve
ser dada à temperatura do gás, pois ela pode cair
até 40 ° C durante a expansão.
d)

Figura 3.217: Dolphins de embarcações de Granéis
líquidos ou GNL ou GNC
Utilização de GNC
Em muitos campos de petróleo, o gás
associado não é monetizado porque as soluções
de gasoduto ou GNL não são comercialmente
viáveis. Esses campos de petróleo geralmente
estão localizados no mar com gás associado
tipicamente injetado novamente (ou queimado
ocasionalmente).
O principal fator de valor para esses
campos é o petróleo, não o gás. Na maioria dos
países, a queima de gás é proibida; portanto, os
operadores precisam transportar gás associado ao
mercado, injetar novamente no reservatório ou são

Segurança Geral

O setor de gás sempre promoveu e
manteve um alto nível de segurança, a fim de
reduzir o risco de incidentes e permitir uma melhor
integração com o meio ambiente.
Essa política permitiu ao setor de gás
manter um bom registro de acidentes e limitar o
impacto onde os acidentes ocorreram. Esse baixo
registro de acidentes é resultado do cumprimento
de regras e procedimentos estritos por parte da
indústria de gás, usuários e reguladores.
Os principais princípios de segurança
respeitados, independentemente do tamanho e
função da planta, são:
• Prevenção (usando proteção passiva3
e procedimentos rigorosos)
• Monitoramento
(detecção
de
vazamentos e incêndio, entre outros)
• Mitigação (proteção ativa)
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O transporte de grandes quantidades de
gás sob alta pressão (100 a 250 bar) levanta três
grandes problemas de segurança:
• Integridade do sistema de contenção: a energia
armazenada do gás comprimido é muito alta e
pode atingir o equivalente a centenas de
megajoules
(MJ).
O
gás
altamente
pressurizado
que
escapava
poderia
impulsionar fragmentos voadores a uma longa
distância.
• Integridade do casco do transportador: o
tremendo peso do sistema de contenção
resulta na transferência de altas cargas do
sistema de contenção de GNC para a estrutura
do navio. O sistema de contenção também
deve ser capaz de sustentar cargas do navio
em condições difíceis do mar ou movimentação
de caminhões em colisões.
• Risco de explosão: a natureza do sistema de
contenção, que geralmente consiste em
conjuntos de cilindros lado a lado, pode criar um
espaço confinado no porão do navio, no qual um
vazamento de gás (dos cilindros, mas mais
provável dos coletores) pode criar uma
atmosfera explosiva. (As regras da DNV da DNV
exigem que o espaço de retenção seja inerte
com nitrogênio ou com outro meio não corrosivo
e não inflamável adequado).
A indústria de GNC cumpre as regras
gerais para o transporte de gás, etc., com padrões
específicos para estações de abastecimento. Até
o momento, a cadeia de GNC não é coberta por
padrões industriais específicos, dando alguma
liberdade aos projetistas da cadeia, dentro dos
limites dos requisitos de componentes da cadeia.
A questão principal é a relação de peso
carga / contêiner. Variando de 0,12 a 1,5, essa
proporção oferece a capacidade de transportar
quantidades de gás em um tamanho de navio
definido. Quanto maior a proporção, menor o navio
para transportar um determinado volume de gás.
Teoricamente, um navio a GNC poderia
ser dimensionado para se ajustar à capacidade de
gás a ser comercializada. Na prática, as empresas
de transporte de GNC estão frequentemente
convertendo navios existentes adicionando seus
contêineres de armazenamento para fornecer uma
opção de transporte de baixo custo.
Principais vantagens do GNC marinho a
gás associado continental:

• Altamente
competitivo
para
regionais (<1000 milhas náuticas);

distâncias

• Flexibilidade para transportar volumes de 3
milhões de m3 a 18 milhões de m3 / d;
• Evita desafios técnicos e comerciais de
tubulações de águas profundas;
• Significativamente menos permissão ambiental
necessária;
• Tecnicamente viável para
transportar gás rico (C1-C5);

carregar

e

• Não é necessário capital do cliente, apenas um
contrato de “pegar ou pagar”;
• Desenvolvimento rápido de projeto de GNC (3
anos) Infraestrutura fixa mínima;
• No final da vida útil do campo ou do projeto, os
navios podem ser reimplantados;
3.9. UNIDADE DE PROCESSAMENTO
NATURAL - UPGN

DE

GÁS

Alternativamente ao GNL o Parque
Termoelétrico PNF poderá receber gás natural
associado das plataformas e este gás deverá ser
tratado em um UPGN – Unidade de
Processamento de Gás Natural para o
abastecimento das usinas termoelétricas e uso
comercial.
“ Unidade de Processamento de Gás
Natural (UPGN) é uma instalação industrial que
realiza a separação das frações pesadas (propano
e mais pesados) existentes no gás natural, do
metano e do etano, gerando: (I) o gás seco, que
contém principalmente metano e etano; (II) o
Líquido de Gás Natural (LGN), que contém
propano e butano, que formam o Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP); e (III) a gasolina natural (C5+).
(Fonte: Dicionário do Petróleo).
Tomando-se como base o gás natural
proveniente do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos,
Campos ou outras bacias essa UPGN foi projetada
para processar 21 milhões m³/dia (@ 20°C e 1
atm) de gás natural.
O gás e o condensado separados a partir
do gás natural que chegam pela malha de dutos
poderão ser enviados a dois trens de
processamento de aproximadamente 10,5 milhões
m³/dia cada. Haverá sinergia entre eles, contudo,
eles possuirão operação independente, buscando
redução de investimentos e minimização de
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impactos ambientais e de custos operacionais,
sem afetar a continuidade operacional e a
liberação para manutenção.
É preciso obter uma corrente de gás
especificada de acordo com padrões técnicos
definidos pela ANP, a fim de que a transferência
das áreas de produção até as UPGNs através de
gasodutos seja realizada de forma eficiente e
segura.
Dos trens de processamento, os seguintes
produtos serão gerados nas quantidades
apresentadas:
• Gás Natural especificado de acordo com a
Resolução ANP 16 / 2008 para a Região
Sudeste: 449.100 kg/h;
• Gás Rico em etano: 136.000 kg/h;
• Propano (C3) e Butano (C4), especificados de
acordo com a Resolução ANP 18 / 2004 e
enquadramento da corrosividade através de
tratamento cáustico: 191.534 kg/h;

Nas UPGNs ocorre o fracionamento do
gás natural em produtos especificados para
atendimento às diversas aplicações requeridas
pelo mercado: GNS, etano, propano, butano2,
GLP e C5+. Cada unidade produtiva requer
características específicas com relação às
instalações de processamento em função do teor
dos componentes presentes no gás natural.
De maneira resumida, o GNS e as demais
frações de gás natural podem ser utilizados como:
combustível, para fornecimento de calor e força
motriz; na área de transportes, como substituto do
óleo diesel, da gasolina e do álcool; e, finalmente,
como matéria prima, nas indústrias química,
petroquímica, siderúrgica e de fertilizantes
(ALMEIDA, 2013).
Assim sendo, o presente item objetiva a
descrição sucinta das etapas do processo da
UPGN, assim como de suas Unidades Auxiliares.
b)
Coletor de Condensado - Sistema
Inicial de Recebimento de Gás e Condensado

• C5+ estabilizado: 29.800 kg/h.
No processamento do gás natural úmido
são produzidos o gás natural seco, o GLP, as
chamadas frações C5+ (hidrocarbonetos com
mais do que cinco átomos de carbono em suas
cadeias), etano e propano. O etano e o propano
são destinados às Centrais Petroquímicas sendo
utilizados como matérias-primas e as frações C5+
são encaminhadas para compor a chamada
"gasolina natural".
A corrente de gás natural poderá chegar
no limite de bateria da unidade, dentro de um
alcance limitado pelas duas composições limites,
identificadas como gás natural rico em etano e gás
natural pobre em etano.
Em relação ao fornecimento de água, todo
o empreendimento contará com uma rede de
abastecimento de água tratada que terá origem
nos reservatórios de água tratada e se destinará
para cada lote do empreendimento, quer seja por
gravidade, quer seja através de bombas.
Portanto, toda água necessária para os
processos da UPGN terá origem na ETA que será
construída no PNF e que abastecerá também as
demais atividades, além de toda a infraestrutura
que houver necessidade de água tratada.
a) Descrição do Processo

A primeira instalação a receber o gás e o
condensado é o Coletor de Condensado, o qual
tem o objetivo de separar do gás natural, o
condensado formado durante o escoamento pelo
gasoduto. Após a separação preliminar, as
correntes gasosas e líquidas, serão processadas
separadamente, de modo a se obter os produtos
desejados. A fase gasosa seguirá para a UPGN e
a fase condensada seguirá para a Unidade de
Tratamento de Condensado.
c) Unidade de Tratamento de Condensado –
UTC
O condensado proveniente do coletor que
foi recebido na primeira etapa, agora será dividido
em duas correntes e enviadas para cinco Torres
Desmetanizadoras idênticas. Estas torres têm
como objetivo principal, por meio de separação e
fracionamento, a recuperação do metano da
corrente, para maximizar a produção de gás da
unidade. As correntes de gás rico em metano,
obtidas nas Torres Desmetanizadoras serão
enviadas ao Scrubber que funciona como um
Lavador de Gás de Regeneração e seguirão para
o Compressor das Desmetanizadoras de Entrada.
Com a pressão elevada, a corrente será resfriada
e irá incorporar a corrente gasosa proveniente do
Coletor de Condensado, que juntas seguirão para
a UPGN.
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A corrente de fundo das torres será
composta por componentes mais pesados que o
metano (C2+). Essas correntes serão bombeadas
para as Torres Desetanizadoras, através das
Bombas de Entrada.
d)

Seção de Remoção de Gás Ácido do
Gás de Entrada

O gás proveniente do Coletor de
Condensado, assim como a corrente de saída do
Compressor das Desmetanizadoras de Entrada,
serão enviados para o Filtro Coalescedor da
Seção de Remoção de Gás Ácido do Gás de
Entrada.
No filtro, pequenas gotículas de líquidos e
partículas sólidas, serão retidas. O filtro terá duas
câmaras: Câmara Superior, onde ingressa o gás e
onde se encontraram os elementos de
coalescência do filtro; e a Câmara Inferior, onde
será recolhido o líquido coalescido. À medida que
o gás atravessa os elementos filtrantes, estes
reterão as gotículas e as partículas sólidas e o gás
limpo seguirá pelo outro extremo da câmara
superior.
O líquido recolhido na câmara inferior
seguirá pelo fundo. Os hidrocarbonetos líquidos
separados do filtro serão enviados à Torre
Desetanizadora para fracionamento. Esta será
uma corrente normalmente sem fluxo.
O gás de saída do filtro (gás ácido) será
aquecido e seguirá para a Torre Absorvedora.
Nesta torre, ocorrerá a remoção de CO2 da
corrente, através da absorção deste, em uma
solução de amina pobre.
Uma parte do fluxo de gás será desviada
para atingir a especificação, sem a necessidade de
processar a totalidade. Pela parte superior da
torre, será obtido o gás tratado saturado com água
pelo contato com a solução de amina.
Para retirar qualquer gotícula de líquido
arrastada, este fluxo de gás será enviado ao
Separador de Gás de Entrada Doce. O gás doce
de saída do separador será misturado com a
corrente de gás desviada da Seção de Remoção
de Gás Ácido, onde a concentração de CO2 será
monitorada, antes de ingressar na Seção de
Desidratação e Remoção de Mercúrio.
A solução de amina rica em CO2, junto
com hidrocarbonetos líquidos do gás proveniente
do fundo da Torre Absorvedora de Gás de Entrada
e do Separador de Gás de Entrada Doce, serão

dirigidas
posteriormente
à
Unidade
de
Regeneração de Amina, que já se trata de uma
Unidade Auxiliar.
e)

Seção de Desidratação e Remoção de
Mercúrio

Antes da seção criogênica, para evitar a
formação de hidrato e gelo, devido às baixas
temperaturas atingidas pelo sistema, ocorrerá a
desidratação do gás em Peneiras Moleculares que
operarão em paralelo. Para complementar a
desidratação do gás, será instalada uma Unidade
de Injeção de Inibidor de Hidratos.
A operação das peneiras será do tipo
lead-lag, isto é, para manter a operação contínua
das peneiras será preciso que operem pelo menos
dois leitos: um no modo de adsorção que trabalha
na remoção de água do gás de entrada e outro no
modo e regeneração que faz a remoção da água
adsorvida.
Neste processo, devido à grande vazão de
processamento, deverão estar em operação dois
leitos de desidratação adsorvendo e um leito em
regeneração. Uma vez sendo alcançada a
saturação em um leito de adsorção, começa o ciclo
de regeneração e o leito regenerado voltará a
adsorver, assegurando uma operação contínua e
ininterrupta do sistema de Peneiras Moleculares.
No curso dos Leitos de Desidratação será
instalado o Leito de Remoção de Mercúrio, que
removerá o conteúdo deste poluente. Em seguida,
o gás será encaminhado para os Filtros de
Partículas com a finalidade de remover as
partículas sólidas arrastadas dos leitos dos
secadores. Na saída destes filtros, será instalado
um analisador para controle de umidade desta
corrente.
Uma fração de gás seco que sai dos Filtros
de Partículas será desviada para a regeneração do
leito, para assim realizar a regeneração dos leitos
de desidratação. Esta fração é comprimida no
Compressor de Gás de Regeneração e depois
aquecida no Aquecedor de Gás de Regeneração.
Esta porção de gás quente ingressará no leito
saturado para remover a água acumulada durante
a adsorção.
O gás de regeneração úmido será
resfriado e enviado para o Scrubber, onde a água
condensada será separada do gás. O gás
separado no lavador será misturado com o gás
proveniente da linha de entrada de gás que
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ingressará nos Leitos de Desidratação. A corrente
de água separada no fundo deste mesmo vaso
será enviada para a Unidade de Regeneração de
Amina.
f) Seção Criogênica
Após a desidratação e resfriamento do
gás, este será encaminhado para a Seção
Criogênica, onde uma fração será enviada para
um Permutador gás/propano refrigerante e outra
fração será desviada. Após o resfriamento, as
duas correntes ingressarão no Separador Frio,
para separar a fração de líquido condensado. No
Separador Frio, a corrente de gás frio separada,
será enviada para dois destinos distintos:
Uma fração dessa corrente de gás será
enviada para o Turbo-expansor e depois
encaminhada para a Torre Desmetanizadora; já a
outra fração será resfriada no Condensador da
Desmetanizadora e encaminhada como refluxo de
topo da Torre Desmetanizadora. A fração de
líquido do fundo do Separador Frio será
vaporizada e será encaminhada para a Torre
Desmetanizadora. O gás residual (gás de topo) da
Torre Desmetanizadora passará através do
Condensador da Desmetanizadora, e seguirá para
o compressor do Turbo-expansor e por fim para os
Compressores de Gás de Venda, onde será
encaminhado para o seu destino final.
g)

Seção Desetanizadora

Os líquidos provenientes da Unidade de
Tratamento de Condensado da planta, assim
como o condensado rico em etano e componentes
mais pesados provenientes da Seção de
Criogenia, ingressarão na Torre Desetanizadora.
A função desta torre é separar todos os
vapores
de
hidrocarbonetos
leves
dos
hidrocarbonetos mais pesados que C3+. Os
vapores do topo da torre ingressarão ao
Condensador da Desetanizadora (refrigerado por
uma corrente de propano refrigerante) e depois
alimentarão o Vaso de Refluxo.
O líquido acumulado no Vaso de Refluxo
será bombeado para a torre por meio de Bomba
de Refluxo da Desetanizadora. O gás proveniente
do Vaso de Refluxo será enviado à Seção de
Remoção de Gás Ácido do Etano após
aquecimento no Sub-resfriador de Propano
Refrigerante e o líquido do fundo da Torre é
enviado para a Torre Despropanizadora.

h)

Seção de Remoção de Gás Ácido do
Etano

Após uma prévia medição de teor de CO2,
todo gás separado na Torre Desetanizadora, será
enviado para o Filtro de Entrada da Absorvedora
de Etano que depois alimentará a Torre
Absorvedora de Etano.
A remoção dos gases ácidos será
realizada por absorção com uma solução aquosa
de amina. A solução de amina rica obtida nesta
seção será regenerada na seção de regeneração
de amina em uma Unidade Auxiliar da UPGN.
Na parte superior da torre será separado o
gás tratado que se encontra saturado com água
pelo contato com a solução de amina. Para
separar as gotículas de líquido que podem ser
arrastadas durante esse processo, este fluxo de
gás será enviado ao Separador de Etano Doce.
A quantidade de CO2 no gás será medida
na saída do vaso para monitoração da qualidade
do gás. O líquido acumulado no Separador de
Etano Doce se unirá com o líquido de fundo de
saída de Torre Absorvedora de Etano e será
enviado à Seção de Regeneração de Amina. A
corrente de topo do Separador de Etano Doce
seguirá para o header de distribuição de etano.
i) Seção Despropanizadora e
Desbutanizadora
O
líquido
de
fundo
da
Torre
Desetanizadora será enviado para a Torre
Despropanizadora, onde o condensador de topo
condensa todo o gás que alimenta o Vaso de
Refluxo e os líquidos acumulados serão
bombeados através da Bomba de Refluxo, sendo
parte da vazão alinhada como refluxo da torre e
parte para a estocagem de Propano (C3) como
produto final.
O
líquido
de
fundo
da
Torre
Despropanizadora, será enviado para a Torre
Desbutanizadora, onde o condensador de topo
condensa todo o gás que alimenta o Vaso de
Refluxo e os líquidos acumulados serão
bombeados através da Bomba de Refluxo, sendo
parte da vazão alinhada como refluxo da torre e
parte encaminhada para uma Unidade Auxiliar que
será a Unidade de Tratamento Cáustico do Butano
(GLP C4).
O
líquido
de
fundo
da
Torre
Desbutanizadora será resfriado e estocado em
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Tanques de C5+.

operará apenas com o outro vaso.

A imagem apresentada a seguir ilustra o
processo descrito acima.

Após a passagem nos vasos de lavagem
cáustica, o C4 ingressará nos Vasos de Lavagem
com Água. Esta etapa do tratamento tem como
objetivo evitar o carreamento de soda cáustica e
resíduos formados na neutralização. Em seguida o
C4 irá para os Filtros Coalescedores, para evitar o
arraste de água livre para o sistema de
armazenamento e será bombeado para
estocagem de C4. O principal efluente deste
tratamento, soda gasta, será enviado para o Vaso
Amortecedor e daí para o Tanque de Soda Gasta,
para então ser bombeada para a Unidade de
Tratamento de Soda Gasta. A soda cáustica
concentrada a 50% e o ácido sulfúrico necessário
para a neutralização da soda gasta, serão
recebidos na unidade por meio de caminhão
tanque e armazenados em tanques dedicados. A
água é necessária para a diluição da soda cáustica
de 50% para 12%, requerida pelo processo, e
necessária para lavagem do C4, será também
armazenada em tanque específico.

Figura 3.219: Esquema simplificado de uma UPGN
Notas: UTG - unidade de tratamento de gás natural; UTC - unidade de
tratamento cáustico.

j)

Unidades Auxiliares

j1) Sistema de Propano Refrigerante
Este sistema tem como função assistir à
UPGN, fornecendo propano como fluído
refrigerante aos sistemas onde são requeridas
baixas temperaturas. A refrigeração requerida é
obtida através de um circuito fechado de propano.
O
propano
recebido
da
Unidade
de
Armazenamento será enviado para os Vasos
Acumuladores de Propano e seguem para os
Desidratadores, onde a água será retida. Após a
passagem pelos desidratadores, o propano será
enviado para os respectivos equipamentos da
UPGN que requerem propano como fluído
refrigerante.
j2) Unidade de Tratamento Cáustico do C4
e Soda Gasta
Este sistema tem como função fazer o
tratamento cáustico do C4 oriundo da UPGN que
será
posteriormente
enviado
para
armazenamento. O C4 produzido na UPGN
conterá compostos sulfurados, H2S e estes
compostos precisam ser retirados para que o C4
seja armazenado como produto final.
Primeiramente, o C4 passará através de
Vasos de Lavagem Cáustica, onde entrarão em
contato com uma solução de soda cáustica diluída,
neutralizando o CO2 e compostos sulfurados. Os
vasos operarão em lead-lag, quando um vaso
estiver com a solução de soda exausta e
necessitar de reposição de soda diluída, o sistema

j3) Unidade de Regeneração de Amina
Este sistema tem como função, fazer o
adoçamento da solução de amina utilizada nas
Torres Absorvedoras da UPGN, de acordo com a
seguinte sequência operacional:
• Pelo fundo das Torres Absorvedoras, será
obtida solução de amina rica em gás ácido, que
alimentará o Vaso Separador de Amina de Alta
Pressão, com função de remover os gases
dissolvidos e hidrocarbonetos que possam ter
contaminado a solução de amina;
• A fase gasosa ascenderá na Torre
Absorvedora do Vaso Separador de Amina.
Dentro da Torre o líquido será evaporado e
tratado com uma solução de amina pobre, que
absorve os gases ácidos da corrente;
• A solução de amina rica seguirá para Torre de
Regeneração de Amina, onde o dióxido de
carbono e sulfeto de hidrogênio serão retirados
da solução de amina rica com a injeção de
vapor de água;
• Na parte inferior da Torre de Regeneração de
Amina, sairá amina pobre regenerada e pelo
topo sairão os gases ácidos saturados com
água;
• A corrente de vapor com dióxido de carbono
que sai pelo topo da torre, será enviada para o
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Condensador de Refluxo de Regeneração de
Amina, onde a maior parte do vapor de água
será condensado e dirigido para o Acumulador
de Refluxo de Regeneração de Amina;
• No acumulador, o gás ácido será separado do
líquido condensado. O líquido será bombeado
para a parte superior da Torre de Regeneração
de Amina com o intuito de lavar a amina que
poderá ser arrastada com a corrente de vapor.
• O gás ácido será aquecido e tratado nos Leitos
de Remoção de H2S, para depois ser emitido
para a atmosfera pela Chaminé de Gás Acido;
• A amina pobre será bombeada para o
Permutador Amina Pobre / Amina Rica, após
passar pelo Filtro de Particulados de Amina
Pobre.
• Após resfriada, a amina pobre será enviada para
o Pré-Filtro de Particulados e em seguida entra
no Filtro de Carvão Ativado, que removerá os
hidrocarbonetos pesados e impurezas; por fim,
ela seguirá para o Pós Filtro de Particulados
onde serão removidas partículas de carvão
ativado que possam ter sido arrastadas.
• Em seguida, entrará no Vaso Acumulador de
Amina Pobre, onde será bombeada para as
torres absorvedoras da UPGN;
• A amina será recebida na unidade, por meio
caminhão-tanque e armazenada em tanque
próprio. Do tanque, a amina será bombeada
para o Separador de Amina de Alta Pressão
para sua reposição no sistema, quando
necessário.
j4)
Unidade
Condensado de Vapor

de

Tratamento

de

Esta unidade tem como objetivo principal,
coletar, tratar (caso necessário) e condicionar o
condensado de vapor gerado nos trocadores de
calor utilizados na UPGN, para ser enviado ao
limite de bateria da unidade.
j5) Sistema de Tocha e Drenagem
Fechada
O Sistema de Tocha receberá as
descargas quentes de todas as Válvulas de
Segurança da unidade, as descargas frias das
Válvulas de Segurança e das Válvulas de
Blowdown da unidade e as drenagens fechadas
quentes e frias.

O sistema deverá contemplar rede de
coleta de alívio e de drenagem fechada, vasos
separadores de alívio e de drenagem fechada,
tocha do tipo “groundflare”, sistema de ignição,
sistema de bombeamento de resíduo, vaso
separador de gás combustível, instrumentação e
controle.
j6) Armazenamento C3, C4 e C5+
Serão instaladas vinte (20) esferas com
capacidade nominal unitária de 2.200 m3 cada,
com estocagem total de 44.000m3, destinadas ao
recebimento de propano e butano, provenientes
das unidades de processamento de gás natural.
Deverão ser instaladas bombas para envio
de propano e butano para retratamento,
transferência interna entre esferas e expedição
para o Terminal. Quando o volume produzido de
propano e butano, atingir um nível que justifique
seu armazenamento mais próximo dos navios,
eles serão encaminhados para tanques
refrigerados, após passarem pelas Unidades de
Resfriamento.
Serão instalados também, dez (10)
tanques pressurizados com capacidade nominal
unitária de 2.000m3 cada, com estocagem total de
20.000 m3, para armazenamento do C5+ gerado.
Também deverão ser instaladas bombas para
expedição.
j7) Estações de carregamento de C3, C4 e
C5+
Com a finalidade de escoar os
subprodutos GLP (C3 e C4) e C5+ por via
rodoviária, serão construídas estações de
carregamento de caminhões na área da UPGN.
Os subprodutos armazenados na área de
tancagem serão bombeados para a área de
carregamento rodoviário, para abastecimento
simultâneo de até seis (06) caminhões, com vazão
total máxima de 162 m³/h (27 m³/h para cada
caminhão).
Serão construídas quatro (04) estações de
carregamento de GLP (C3 e C4) e duas (02)
estações de carregamento de C5+, e estão
previstas aproximadamente 1.500 operações por
mês.
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k) Possíveis produtos armazenados
Os
produtos
que
poderão
armazenados no terminal em questão são:

p) Estimativa de Mão
necessária à operação

de

Obra

ser

• Gás Natural especificado de acordo com a
Resolução ANP 16 / 2008;
• Gás Rico em etano;
• Propano (C3) e Butano (C4), especificados de
acordo com a Resolução ANP 18 / 2004 e
enquadramento da corrosividade através de
tratamento cáustico;

Na operação da UPGN, em sua fase de
pico, estima-se a utilização de aproximadamente
30 funcionários.
A prioridade é dar a preferência para
contratação da mão de obra local, para isso a
empresa possui programas de capacitações.
Atividades que dependam de experiência estas
sim poderão ser contratadas fora se necessário.
q)

• C5+ estabilizado.

Perspectiva do Resultado após a
Implantação

l) Tratamento de efluentes
Os resíduos sólidos sanitários gerados por
essa atividade serão tratados dentro da própria
área por tratamento fossa-filtro-sumidouro que
serão dimensionados de acordo com o número de
profissionais atuantes na atividade. No capítulo de
Esgotamento Sanitário já foram mencionados
esse dimensionamento.
• Fase de Instalação: Sistema de Fossas
Sépticas.
• Fase de Operação: Tratamento dos esgotos
sanitários por sistema de fossas sépticas – filtro
anaeróbio – sumidouro.
m) Energia elétrica
•
•
•

Média tensão ou em baixa tensão;
Geração Própria – Sim, para emergência;
Regime de Funcionamento – 12 meses por
Ano – 24 horas/dia.
n) Água

Consumo mensal dependerá do tipo de
tecnologia utilizada, mas toda água necessária
será proveniente da ETA que disponibilizará água
tratada
para
todas
as
atividades
do
empreendimento.
o) Combustível
Poderá ser projetado um armazenamento
de óleo diesel para gerador emergencial e
combate a incêndio. Consumo mensal –
Desprezível – Utilização apenas em casos de falta
de energia.

Figura 3.220: Imagem 3D conceitual da UPGN

3.10.

PARQUE DE TANCAGEM DE PETRÓLEO

A Tancagem de petróleo permite uma
flexibilidade operacional entre o recebimento e
distribuição, podendo receber navios de petróleo
para armazenagem nos tanques e permitindo as
operações de transferência de óleo entre terra e
mar. Essas operações de transferência, duram
11h, totalizando 08 operações por mês, 96 por
ano.
A tancagem de petróleo poderá ser
utilizada também com o modelo de fornecimento
de gás natural por meio do gás associado das
plataformas continentais. Dessa maneira um navio
de gás natural associado em compressão poderá
chegar por meio do gasoduto submarino até a
UPGN, que separará o gás seco, que contém
principalmente metano e etano, que será utilizado
pelas UTEs, do restante dos elementos vindos
com o gás inclusive partículas de petróleo e água
oleosa. Todos esses outros elementos serão
armazenados em tanques na própria área da
UPGN afim de ser comercializado e o petróleo
será encaminhado para a tancagem.
Os níveis dos tanques de armazenamento
de petróleo contam com uma medição operacional
que será realizada através de dois sensores de
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nível em cada tanque. Esta medição, conta com
alarmes que mostram se os tanques estão com o
nível muito baixo, baixo, alto e muito alto.
Um detector de interface água-óleo será
instalado e essa água oleosa dos tanques são
separadas e feita a drenagem por gravidade
enviada para o sistema de drenagem existente da
área do empreendimento.
E para permitir um maior controle da
drenagem, este sistema funcionará por absorção
de energia, no “header” de drenagem dos tanques.
A água necessária para todos os
processos dessa atividade terá origem na ETA que
será construída no PNF e abastecerá todas as
atividades ali presentes, além de toda a
infraestrutura viária e drenagem pluvial.
Os resíduos sólidos sanitários gerados por
essa atividade serão tratados dentro da própria
área por tratamento fossa-filtro-sumidouro que
serão dimensionados de acordo com o número de
profissionais atuantes na atividade. No capítulo de
Esgotamento Sanitário já foram mencionados
esse dimensionamento.
Dentro do Tanque de Petróleo vai haver
uma
manutenção
da
temperatura
de
armazenamento igual a temperatura de
recebimento em função da alta viscosidade destes
petróleos. Portanto cada Tanque deverá ser
provido de serpentina de aquecimento para manter
equilibrada essa temperatura do óleo que é em
torno de 40°C. Através da medição da temperatura
do óleo, por sensor do tipo fita termométrica a
vazão de vapor para estas serpentinas, será
controlada automaticamente, ajustando a válvula
de injeção de vapor.
A implantação do parque de tancagem de
Petróleo atende às Normas Técnicas Brasileiras
ABNT, legislação e Instruções normativas
respeitados todos os dados técnicos.
A
alternativa
tecnológica
para
armazenamento em tanques subterrâneos não é
adequada para o processo de armazenamento,
além de que os tanques aéreos possuem maior
capacidade de análise e monitoramento.
a)

Especificação da tancagem

A estrutura será construída em apenas
uma fase em uma área de aproximadamente
99.545 m², composta por 2 tanques com o objetivo
em armazenar Petróleo e água oleosa.

A atividade em questão estará localizada
no empreendimento no PNF e será dotado de
todos
os
equipamentos
e
mecanismos
necessários para atender com qualidade e
segurança as operações, como caldeiras, estação
de tratamento de efluentes, balanças e sistemas
automatizados, e utilizará da infraestrutura do local
que já estará em operação com outras atividades.
A expectativa é que o Parque de
Tancagem de Petróleo no PNF ofereça ao
mercado
uma
estrutura
logística
para
armazenamento de petróleo dos navios e para
armazenamento do petróleo vindo da UPGN. Ao
disponibilizar ao mercado esse investimento, o
PNF busca preparar a estrutura portuária de
líquidos, para o recebimento de futuras operações
comerciais de armazenamento de granéis líquidos
na região, tendo em vista que o empreendimento
já conta com uma LP para a tancagem de
Combustíveis Líquidos.
O terminal de Tancagem de Petróleo, está
previsto a operar como um terminal de Tancagem
e Distribuição, composto por plataformas
Rodoviárias, Dutos para Exportação e Importação,
Prédios Administrativos e Operacionais.
Cabe ressaltar que a implantação e
operação do empreendimento irá gerar vários
impactos positivos, como empregos diretos e
indiretos, geração de renda, entre outros.
Foram consideradas vias operacionais
com largura mínima de 7 metros e curvas com
raios compatíveis com as necessidades dos
caminhões que ali transitarão. As vias
administrativas possuem largura de 6 metros,
permitindo tráfego de automóveis, viaturas de
emergência e corpo de bombeiros. Todas as
estruturas viárias serem construídas pelo
empreendimento PNF para uso de todas as
atividades.
Os tanques serão confeccionados em aço
carbono,
com
espessuras
de
chapas
dimensionadas para densidade 1.000Kg/m³ e
1.500 Kg/m³ classe de pressão Atmosférica,
conforme norma API 650. Sua base será
confeccionada em fundação direta.
As obras atenderão a NBR 17.505, e o
distanciamento previsto para os tanques é de no
mínimo 14 metros. ((70+14) /6).
A
tancagem
será
localizada
no
condomínio industrial do Porto Norte Fluminense e
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esse petróleo será recebido em um tanque, com
as especificações definidas na imagem a seguir.
QUANTIDADE

FLUÍD
O

MATERIAL

TIPO DE
TANQUE

ALTUR
A(m)

CAPACIDADE
(m³)

01

Petról
eo

Aço
carbono

Teto fixoflutuante
interno

DIÂMETR
O
EXTERNO
(m)

17,3

70

66.500

01

Água
Oleosa

Aço
carbono

Teto fixo

9,7

14

1.500

Figura 3.221: Características da Tancagem do Terminal de Petróleo

A implantação prevista será em uma fase
única com capacidade total de armazenamento
será de 68.000 m³.
b)

Dutos de Exportação/Importação

As operações envolvidas são:
I.

II.

Receber o petróleo do Terminal e encaminhar
à Tancagem através de 02 (dois) dutos
(detalhados no item gasoduto submarino e
terrestre). Esse caminho será realizado por 04
(quatro) bombas, situadas no Terminal,
totalizando uma vazão de 6000 m³/h, além de
mais 04 (quatro) bombas reservas de
emergência.
Enviar o petróleo da UPGN para a Tancagem
(ambos localizados em terra), através de 01
(um) duto terrestre. Esse caminho será
realizado por bombas situadas na UPGN, sem
associação com as bombas do Terminal.

III.

Enviar o petróleo da Tancagem ao Terminal,
através do mesmo 01 (um) duto mencionado no
item I. Esse caminho será realizado por
bombas localizadas na Tancagem. Este ponto
de ligação direta entre os dutos e o Terminal e
todo seu jogo de válvulas, deve estar dentro da
área de Tancagem de Petróleo.

IV.

Enviar o petróleo da tancagem para a
comercialização industrial ou comercial,
composto por plataformas Rodoviárias,
utilizando as bombas mencionadas no item III.

V.

Transferência de petróleo entre os tanques de
armazenamento, através de uma nova casa de
bombas, e toda a associação de válvulas e
equipamentos necessários, que deverá ser
construída no local.

VI.

Captar e armazenar água oleosa oriunda das
linhas e tanques de armazenamento de
petróleo, direcionando para o tanque de água

oleosa para tratamentos posteriores.
Para este projeto, serão previstos dutos de
interligação entre a UPGN e o Parque de
Tancagem de Petróleo, por estar previsto o uso do
gás associado vindo das plataformas. Onde ele
será tratado na UPGN e o petróleo desse processo
irá para a tancagem de petróleo.
Estes dutos serão confeccionados em aço
inox, o que inibe oxidação, além de sua garantir a
pureza e qualidade do produto.
A vazão destes dutos está dimensionada
conforme premissas e limitada devido a potência
necessária do conjunto motobomba e pressão
interna da tubulação, para que não haja alteração
de sua classe de pressão.
c)

Bacia de Contenção

Os muros da bacia, serão confeccionados
em
concreto,
com
sistema
construtivo
padronizado. O volume contido, atende as
exigências da Norma NBR 17.505, que solicita a
contenção de um volume igual ao do maior tanque,
considerando o deslocamento dos demais.
As bacias demonstradas neste projeto
terão alturas que variam em 3m, a fim de atender
a norma citada.
d)

Sistema de combate à Incêndio

Os tanques de armazenamento serão
equipados com sistema automatizado de
aplicação de espuma. Este sistema de combate à
incêndio, permite que o Líquido Gerador de
Espuma (LGE) seja injetado muito rapidamente
em toda superfície do produto extinguindo o fogo.
Os tanques de armazenamento são equipados
com um tubo em seu interior, chamado de “tubo
cascata”, que permite que o LGE seja injetado em
qualquer altura que se encontre o produto. A rede
de hidrantes contempla o uso de canhões dos
tipos móvel e fixo, conforme norma NBR 17.505-7.
O produto que será armazenado no
terminal em questão será o Petróleo.
e)

Tratameto de efluentes

• Fase de Instalação: Sistema de Fossas
Sépticas.
• Fase de Operação: Tratamento dos esgotos
sanitários por sistema de fossas sépticas – filtro
anaeróbio – sumidouro.
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• Efluentes Industriais: Será utilizado sistema
SAO – (sistema de água e óleo) com canaletas
ao contorno da atividade para captação e
tratamento.
f)

Água

Combustível

Poderá ser projetado um armazenamento
de óleo diesel para gerador emergencial e
combate a incêndio. Consumo mensal –
Desprezível – Utilização apenas na falta de
energia.
i)

• Metais (ferro, cobre etc.) - 0,5% - considerados
como resíduos;
As Características físicas do petróleo são:
• É um líquido de cor negra;
• É bastante viscoso;

Consumo mensal dependerá do tipo de
tecnologia utilizada, mas toda água necessária
será proveniente da ETA que disponibilizará água
tratada
para
todas
as
atividades
do
empreendimento.
h)

• Oxigênio - 1% - muito pouco é encontrado;
• Sais - 0,5% - raramente aparecem;

Energia elétrica.

• Média tensão ou em baixa tensão;
• Geração Própria – Sim, para emergência;
• Regime de Funcionamento – 12 meses por Ano
– 24 horas/dia.
g)

• Nitrogênio - 4% - encontrado na forma de
amina;

Composição química do Petróleo

Além das diferenças em custo de
exploração e produção, dependendo das
dificuldades envolvidas em acessar e colocar o
reservatório em desenvolvimento, o petróleo pode
variar também em composição química, fazendo
com que seja necessário maior ou menor
investimento em refino para transformá-lo em
produtos derivados como gasolina, óleo diesel,
querosene, asfaltos, solventes, lubrificantes,
plásticos etc.
A composição química do petróleo é uma
combinação complexa de hidrocarbonetos
(carbono e hidrogênio), podendo conter também
quantidades pequenas de nitrogênio, oxigênio,
compostos de enxofre e íons metálicos. Um
exemplo comum - que pode variar de amostra para
amostra - da proporção entre os componentes do
petróleo seria:
•

Carbono - 82% - é o elemento predominante no
petróleo;

•

Hidrogênio - 12% - atua com o carbono
formando as moléculas;

• É menos denso que a água;
• É insolúvel em água;
• Apresenta uma grande quantidade
hidrocarbonetos
alifáticos,
alicíclicos
aromáticos;
• Pode apresentar componentes
como níquel e vanádio.

de
e

metálicos,

De acordo com sua composição, o
petróleo que poderá ser armazenado na tancagem
é classificado em Classe parafino-naftênica (5070% de parafinas, mais de 20% de naftênicos): de
viscosidade e densidade moderadas, apresentam
teor de resinas e asfaltenos entre 5 e 15%. Essa
classificação representa a maior parte dos óleos
produzidos na Bacia de Campos. O grau API
representa óleo médio (>=22 API e <31 API).
j) Perspectiva das Obras e do Resultado após
a Implantação
A apresentação das perspectivas a seguir
é meramente ilustrativa e conceitual, muito embora
a instalação e a aparência final do parque de
tancagem sejam similares.
1.
2.
3.
4.

Preparação do solo
Execução das fundações dos tanques.
Concretagem da base da fundação.
Início de construção da parte metálica do
tanque, começando a erguê-lo pela estrutura
do teto.
5. Após a construção do teto as laterais são
construídas por camadas, uma erguendo a
outra até atingir o tamanho projetado.
6. Imagem dos tanques em construção, se
referem a etapa de construção das camadas.
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7. Imagem do Terminal de tancagem já em sua
altura projetada.
8. Imagem do Terminal, recebendo a pintura e as
tubulações do sistema de combate a incêndios.
9. Imagem ilustrativa de um terminal de graneis
líquidos em Paranaguá / PR.
10.Imagem ilustrativa do sistema de segurança /
tubulações de água e LGE. (líquido gerador de
espumas).
11.Imagem ilustrativa do sistema de segurança /
Tanques com LGE. (líquido gerador de
espumas).
12.Imagem ilustrativa do sistema de segurança /
Sistema de Hidrantes.
13.Imagem
ilustrativa
das
válvulas
de
descompressão dos tanques e do teto dos
tanques cuja solda e fragilizada visando atuar
em caso de pressão superior a prevista para a
válvula.
14.Layout do empreendimento.
15.Imagem de um terminal em funcionamento em
Paranaguá – PR.

Figura 3.223: Ilustrações da Tancagem do Terminal de Petróleo

Segue figura 3.224 abaixo que ilustra um
exemplo de tanque da Confab que será usado
como modelo para os tanques do PNF. Esses
tanques
terão
adequações
quanto
as
especificações e dimensionamentos de acordo
com o projeto PNF detalhado na figura 3.221.

As soldas das camadas laterais não são
fragilizadas, apenas a solda do teto, esse princípio
de segurança visa aliviar a pressão ou conter
qualquer sinistro dentro do próprio tanque.
O sistema conta ainda com sistemas de
contenções, geradores a diesel, e com pessoal
capacitado para atuar na atividade pretendida.

Figura 3.224: Ilustrações da Tancagem do Terminal de
Petróleo
DUTOS – SISTEMAS
SEGURANÇA E INSPEÇÃO

3.11.

DE

AUTOMAÇÃO,

Serão instalados Sistemas de Automação
dedicados ao monitoramento e controle da
movimentação de produto conforme descritivo
abaixo.
3.11.1.

Elementos do Sistema de Automação

O sistema de automação é composto dos
seguintes elementos:
Figura 3.222: Ilustrações da implantação da Tancagem do Terminal de
Petróleo

• Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD)
– efetua as funções de interface com a
operação, atuação, indicação, alarme, registro
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de eventos e controle de malhas de processo
relativas aos tanques, bombas, válvulas e
outros sistemas de controle.

através do enlace de comunicação. Quando do
intertravamento de bombas ou do sistema de
resfriamento óleo, as ações do CLP serão
reportadas ao SDCD, para conhecimento da
operação e registro dos eventos.

• Controlador Lógico Programável (CLP) – efetua
as funções de segurança do processo e
intertravamento de motores (bombas) e
válvulas de bloqueio.
• Sistema de Controle e Monitoração Digital
(SCMD) – efetua as funções de controle de
cargas elétricas (motores/bombas).
3.11.2.

3.11.3.

É importante manter um programa de
inspeção da faixa de domínio que terá a
periodicidade de acordo com o tipo de inspeção.
a) Periodicidades e Inspeções dos dutos e
faixa de domínio

Operações e Funções de Segurança

As operações e funções de segurança não
se diferenciam a respeito das características das
tubulações (aqueduto ou gasoduto), e terão
indicações e controles realizáveis como os
seguintes:
• a operação será efetuada através do SDCD;
• as funções de segurança do duto e das bombas
serão
efetuadas
pelo
sistema
de
intertravamento implementado através de um
CLP;
• a indicação e o controle de malhas do duto e
das bombas, serão efetuados através do
SDCD;
• o sistema de intertravamento será composto
por dois CLPs, que se comunicam através de
uma rede de comunicação em fibra ótica,
redundante, exclusiva e de alta velocidade;
• no caso de intertravamento das bombas terá
ação independente do SDCD, desligando todas
as bombas que estiverem enviando produtos
para o Duto;

Recomenda-se que todas as inspeções,
ensaios e testes tenham o seu registro e
armazenamento por no mínimo 5 anos. O registro
deve ser em formulários próprios ou em forma de
relatórios objetivos, com todas as informações
disponíveis, recomendações e conclusões quanto
à segurança operacional.
Os relatórios, formulários, desenhos e
laudos deverão ser arquivados, constituindo esse
conjunto o histórico do duto, de maneira a propiciar
rastreabilidade das informações, facilidade de
consulta e verificação das condições reais do duto.
A inspeção semanal é destina-se ao
acompanhamento operacional e deve ter como
escopo:
o
o
o
o
o

• para um mesmo ponto do processo, as funções
de intertravamento e de indicação no SDCD
serão
efetuadas
por
transmissores
independentes;

o
o
o

• o enlace de comunicação entre o SDCD e o
CLP, permite o monitoramento e a
parametrização do sistema de intertravamento.
Nesse enlace, há um fluxo bidirecional de
informações necessárias à operação do SDCD
e à parametrização do sistema de
intertravamento no CLP;

o

• os parâmetros do sistema de intertravamento
(chaves de desvio e outros sinais que
necessitem de ação da operação), são
definidos no SDCD e transmitidos ao CLP

Dutos terrestres – Inspeção

leitura do horímetro;
leitura das tensões de alimentação e saída;
leitura da corrente injetada ou drenada;
leitura do potencial tubo/solo com o retificador
ligado e desligado (visando
verificar a inversão na polaridade do
retificador);
leitura do medidor de consumo;
avaliar a funcionabilidade do equipamento;
verificar os dispositivos de proteção (páraraios, aterramento, etc.);
verificação de danos físicos às instalações
provocadas por vandalismo.

• Inspeções semanais:
o dos dutos: verificação das condições físicas e
operacionais dos retificadores e equipamentos
de drenagem elétrica e galvânica, com os
registros dos parâmetros elétricos dos
equipamentos;
o da faixa de domínio; verificação das condições
físicas e operacionais, ocupação e demais
verificações que se apresentarem necessárias.
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• Inspeção anual:
o Inspeção da faixa de domínio;
o Inspeção nos dutos;
o Inspeção nas válvulas de bloqueio e seus
acessórios;
o Inspeção geral no sistema de proteção
catódica;
o verificação
das
condições
físicas
e
operacionais das estações retificadoras;
o verificação
das
condições
físicas
e
operacionais dos equipamentos de drenagem
elétrica e galvânica;
o verificação da estrutura dos pontos de teste,
caixas de medição e interligação;
o avaliação e registro dos parâmetros elétricos
dos equipamentos;
o registro contínuo dos potenciais (24 horas,
mínimo) nos pontos sujeitos a oscilações, com
pesquisa de possíveis fontes de interferência;
o medição de potenciais tubo/solo nos
equipamentos, pontos de teste, lançadores e
recebedores de pigs, válvulas de bloqueio,
tubos-camisa e passagens aéreas.
b) Detalhamento da inspeção da faixa de
domínio
Esta inspeção, que deverá ser realizada
com a utilização do meio adequado de transporte,
destina-se à verificação da existência de
irregularidades que possam provocar esforços
mecânicos anormais nas tubulações ou colocar
em risco as instalações existentes assim sendo é
importante que se faça um check-list dos itens
abaixo:
• erosão: verificar a declividade do terreno com
materiais erodidos;
• movimentação do solo;
• desmoronamento;
• tráfego de veículos e/ou equipamentos
pesados;
• vegetação (deverão ser verificados o tipo e o
crescimento da vegetação, para não dificultar a
visualização dos equipamentos e acessórios);
• deficiência do sistema de drenagem de águas
pluviais da faixa;
• invasão da faixa por terceiros;
• realização de obras nas proximidades ou que
interfiram com a faixa (construções e
detonações);
• realização de escavações nos dutos
localizados em faixas dutoviárias comuns;
• deficiência na sua demarcação;

• sinalização de advertência;
• afloramento do duto;
• travessia de cursos d’água com o duto
aparente submetido à correnteza da água ou
processos erosivos que possam gerar risco ao
duto;
• verificar as condições de tráfego das estradas
de acesso à faixa de domínio;
• verificar as interferências das linhas de alta
tensão de 69kV ou maiores;
• verificar as condições físicas das áreas das
válvulas e seus acessórios;
• verificar a faixa de domínio dos leitos de
anodos.
c) Detalhamento da inspeção da tubulação,
dos seus acessórios e do revestimento dos
dutos
Esta inspeção será realizada para se
determinar as condições dos dutos quanto à
corrosão interna, externa, danos mecânicos e
estado do revestimento. Este tipo de inspeção será
realizado por visita em campo e constatação visual
de eventuais problemas e medição através de
equipamentos.
A inspeção visual deverá avaliar as
condições físicas e de conservação dos dutos,
suportes e acessórios (conexões flangeadas),
quanto à corrosão externa, danos mecânicos,
vazamentos, pintura e revestimento.
A inspeção realizada através de
equipamentos de medição de espessura por ultrasom irá avaliar as condições da parede residual
devido à perda de espessura da tubulação por
corrosão interna, externa, adicionalmente também
poderá ser utilizado nos casos em que haja
evidência de perda de espessura a inspeção com
“pig” instrumentado.
A inspeção com “pig” instrumentado avalia
as condições físicas da parede da tubulação,
quanto à corrosão interna e externa e danos
mecânicos, devido a impactos externos
(escavações, sobrecarga em cruzamentos, etc.) e
outras descontinuidades. Recomenda-se a
inspeção da integridade dos dutos com “pig”
instrumentado a intervalos de 5 a 10 anos.
A inspeção nas válvulas de bloqueio e
acessórios deverá ser com periodicidade anual, e
deverá seguir as orientações de inspeção e
manutenção preventiva dos fabricantes do
equipamento.
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b)
Sistema de controle de vazão, de
odorização e de abertura e fechamento de
válvulas;

d) Poluentes
A operação dos dutos terrestres não prevê
a emissão de poluentes, desde que a manutenção
seja realizada adequadamente.
e) Ruídos
A emissão de ruídos durante a operação
do duto terrestre pode ser considerada
extremamente baixa.
3.11.4.

Sistemas de segurança nos dutos
terrestres e submarinos

Os sistemas de segurança previstos no
gasoduto serão aqueles aplicados também nas
instalações do aqueduto e aos dutos submarinos.
Destacam-se o sistema de válvulas de
segurança para pressão (PSV), válvulas de
bloqueio, intertravamento de processos, etc. Além
disso, haverá um sistema com gás carbônico para
extinção de incêndio nas turbinas a gás e nos
transformadores de grande potência, com
sensores de calor e alarmes, sensores de gás,
sensores de temperatura, sensores de queda de
pressão e vazão.
O sistema de segurança contará também
com:
a) Intervenções para manutenção da faixa e
troca de trechos de válvulas;
As intervenções para manutenção e
conservação da faixa e troca de trechos dos tubos
quando necessários seguirão os seguintes
procedimentos:
• Para evitar constantes trocas e manutenções
das tubulações, elas terão especificações para
maior durabilidade.
• Toda e qualquer intervenção nas tubulações
será previamente avisada para todo o
empreendimento;
• Serão colocadas placas de sinalização (dutos
terrestres);
• Contarão com pessoas especializadas em
segurança e manutenção de dutos e válvulas;
• Periodicamente a área da faixa de servidão dos
dutos terrestres, bem como seu entorno
imediato será roçada.

• medidor de vazão mássico coriolis, é um
instrumento medidor de vazão que a mede por
meio da medição da oscilação (vibração) de um
tubo interno ao medidor por meio da aplicação
o princípio de Coriólis que é uma técnica direta
ou dinâmica que gera um sinal proporcional a
vazão mássica, e praticamente independente
das propriedades do material, tais como
condutividade, pressão, viscosidade ou
temperatura e ainda pode ser utilizada para
determinar a densidade do produto circulante.
As conexões do medidor coriolis às tubulações são
geralmente flangeadas para facilitar troca,
inspeção e manutenção do instrumento. E
independentemente da quantidade de tubos
internos os medidores tipo coriolis tem duas
conexões a de entrada por onde entra o fluido
no medidor e o de saída por onde sai o fluido
após de passar pelo sistema de medição.
• exitador é um dispositivo presente em todos os
medidores tipo coriolis ele é o elemento
responsável por provocar uma certa frequência
de vibração na tubulação e possibilita a
medição não só da densidade como a vazão
mássica.
• sensores eletromagnéticos (eletroímãs) são
muito sensíveis as vibrações dos tubos de
medição pois pouquíssimos milímetros de
oscilação nas vibrações desses tubos
significam significativas alterações da vazão
mássica da tubulação. Eles se encontram
geralmente aos pares em trechos retos dos
tubos de medição.
•

transmissor é um instrumento que recebe um
sinal dos sensores magnéticos tratam-no num
circuito eletrônico e geram a saída num sinal
padronizado. O corpo é a parte que reveste o
instrumento e possui os bocais de entrada e de
saída. Ela não fica em contato com o tubo
medidor, mas sustenta o exitador e os sensores
magnéticos.
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c)

Procedimentos para controle de uso e
ocupação do solo para as áreas de
servidão dos dutos terrestres

equipamentos eficazes e modernos para agilidade
e segurança dos trabalhadores.
3.11.5.

As áreas definidas como faixa de
domínio para fins administrativos dos dutos
terrestres são:
• Gasoduto: Faixa de servidão de 40m, 20m de
cada lado no eixo;
• Aqueduto: Faixa de servidão de 30m, 15m de
cada lado no eixo;
Estas áreas devem respeitar as medidas
mencionadas acima e devem ser bem demarcadas
e sinalizadas indicando não só as restrições de
uso e ocupação, como também os riscos que
advém desta ocupação. Nesses limites nada
poderá ser construído.
Deverão ser também procedidas vistorias
sistemáticas para se evitar qualquer alteração nas
faixas de servidão como limpezas periódicas e
manutenção de segurança.
Todo o aqueduto acompanhará a rodovia
e não passará por terra de terceiros. Já para os
gasodutos será feira a desapropriação das terras
pela prefeitura da faixa de domínio para fins
administrativos e o aceso será por ele que não
mais pertencerá a terceiros.
d) Sistemas de monitoramento para detecção
de vazamento
Serão instalados nos dutos medidores de
vazão mássicos tipo coriolis e transmissores de
pressão em pontos a serem definidos, para indicar
se ocorrem vazamentos.
Esses medidores são interligados ao
sistema de supervisão da rede e do city gate por
fibras óticas.
e) Sistemas de bloqueio e de comunicação no
caso de acidentes
O PNF terá uma sala de controle de
operações que consistirá no dimensionamento,
especificação e detalhamento dos equipamentos,
redes de comunicação e softwares referentes à
automação com máquinas de proteções em caso
de acidentes e sistema de bloqueios rápidos. Será
interligado com medidores de vazão e sistema de
válvulas de fechamento. A comunicação será com
link via rádio, linha telefônica dedicada, celulares e

Operação da Captação, Aqueduto e da
ETA

Os procedimentos operacionais rotineiros
de conservação dos acessos e das faixas de
servidão consistirão na realização de inspeções
sistêmicas para verificação das condições físicas
das faixas de servidão.
Desta forma serão realizadas inspeções
da faixa de servidão com o objetivo de observar e
registrar toda a extensão da faixa, áreas próximas
e acessos, presença de irregularidades e ou não
conformidades que possam modificar as
condições físicas da faixa, comprometer a
integridade estrutural, colocar em risco as
instalações existentes e provocar danos ao meio
ambiente, tais como:
• Erosão;
• Movimentação de terra (aterros, escavações,
demolições);
• Movimentação de solo (deslizamentos,
rastejamentos,
abatimentos,
recalques,
monitoramento de encostas);
• Tráfego de veículos e/ou equipamentos
pesados sobre a faixa;
• Crescimento sem controle da vegetação na
faixa;
• Deficiência do sistema de drenagem natural
e/ou artificial da faixa;
• Ocupação da faixa por terceiros (invasões);
• Deficiência em demarcação e sinalização de
advertência;
• Condições das estradas de acesso aos pontos
visíveis da faixa, mantendo em condições
trafegáveis;
• Vibrações anormais;
• Ações de vandalismo nas instalações;
• Situação das áreas cercadas quanto às
condições de inviolabilidade, integridade de
equipamentos, sinalização e limpeza.
3.11.6.

Teste Hidrostático nos Dutos
Submarinos e Terrestres

A primeira etapa é operação de
alagamento que tem por finalidade preencher
completamente o duto com água eliminando todo
o ar existente no sistema, pois a ausência de ar no
interior do duto será de suma importância para o
sucesso da próxima etapa, o teste hidrostático.
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a)

Alagamento do Gasoduto

Após os processos de limpeza e
calibração do duto, é dado o início à etapa de
alagamento do duto.
A água utilizada na etapa de alagamento
do duto e do teste hidrostático deverá ter uma
qualidade mínima para aceitação, e deverá estar
de acordo com a norma de referência básica do
projeto. Como exemplo, poderá ser utilizada água
com as seguintes características: Água filtrada por
elemento filtrante capaz de garantir que partículas
maiores que 50 microns tenham sido removidas, e
que o teor médio de matéria em suspensão nesta
água não seja superior a 20g/m³4.
Caso seja necessário, poderão ser
injetados produtos químicos adicionados à água
do alagamento, concentrado de acordo com a
necessidade. Caso exista a possibilidade de
permanência da água do teste hidrostático no duto
por longo período, deverá também ser injetado um
inibidor de corrosão misturado a ela, visando evitar
corrosão excessiva durante o período de
permanência dessa água na tubulação. Vale
ressaltar que todos os produtos químicos
adicionados devem ser compatíveis com a água,
visando evitar a formação de sólidos no interior do
duto provenientes de reações químicas.
Para a fase de enchimento, e também
como recomendação para as etapas de limpeza e
calibração, vale considerar a utilização de pigs
com discos cônicos por motivo de suas
características de trabalho. Porém, caso a água
utilizada no teste hidrostático necessite retornar
para a extremidade de onde foi injetada, deverá
ser considerada a utilização de pigs bidirecionais,
evitando assim uma necessidade de intervenção
submarina para as substituições dos mesmos.
Os equipamentos utilizados na fase do
alagamento são: Bomba para injeção de água,
unidade filtrante para garantia da característica da
água injetada de acordo com a norma de
referência do projeto e instrumentos de medição,
controle e registro dos parâmetros da água
injetada.
b)

Descrição do Teste Hidrostático

Após o alagamento total do gasoduto,
realizado na etapa anterior, dá-se início ao
processo de teste da linha. O teste hidrostático
consiste em verificar a integridade do duto quanto
à resistência mecânica para operação e ausência

de vazamentos, através da aplicação de pressão
interna utilizando água como fluido de teste.
A operação de teste hidrostático é
composta basicamente por quatro fases que
podem ser definidas como:
• Pressurização controlada da linha;
• Estabilização da pressão de teste;
• Manutenção da pressão de teste pelo tempo
especificado;
• Despressurização controlada da linha.
A fase de pressurização da linha deve ser
controlada, uma vez que a elevação da pressão
deve ocorrer de forma gradual de acordo com as
especificações mecânicas do duto e da norma de
especificação do projeto. Além disso, é uma boa
prática que a pressurização seja feita em etapas,
interrompendo a pressurização em pressões
intermediárias pré-determinadas, permitindo que
esta seja equilibrada antes da continuidade do
processo. As normas em geral também orientam
que o período final da pressurização até a pressão
de ensaio seja feito de forma mais lenta, elevando
a pressão em menores taxas para que seja
possível garantir que a pressão de teste não seja
ultrapassada.
A fase de estabilização da pressão de
teste é o período em que será verificado se já
existe algum vazamento significativo no gasoduto.
Este período não tende a ser muito longo, logo, se
os instrumentos identificarem que a pressão não
está se estabilizando, deve-se verificar os
principais prováveis causadores deste problema,
que pode ser desde o grande volume de ar
presente no interior da linha quanto a real
existência de algum vazamento em conexões com
válvulas, flanges ou na pior das hipóteses nas
juntas soldadas.
Após a pressão de teste se estabilizar,
esta deverá permanecer no patamar especificado
na norma de referência do projeto pelo tempo
previamente determinado e a pressão de teste
também deverá permanecer dentro da faixa de
variação de pressão aceitável, para que assim
possa ser dada como aprovada toda a etapa do
teste hidrostático.
Terminado o período de manutenção da
pressão interna e com a aceitação de todas as
partes, dá-se início a despressurização da linha.
Essa etapa também deve ser controlada conforme
procedimento e norma de referência do projeto.
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c)

Equipamentos utilizados para o Teste
Hidrostático

Os equipamentos utilizados na etapa do
teste hidrostático são basicamente: Tanque de
água, Bomba para pressurização do sistema e
Cabine de teste onde se encontram todos os
instrumentos
necessários
–
Manômetros,
Registradores e Analisadores. O objetivo principal
destes equipamentos é conhecer, monitorar e
registrar as variáveis de teste.
Vale ressaltar que alguns fatores podem
influenciar diretamente no resultado do teste.
Dependendo do comprimento do gasoduto testado
e a extensão deste com exposição ao sol, a
temperatura pode influenciar diretamente nos
resultados, visto que a variação da temperatura da
água injetada pode interferir na pressão no interior
da linha. Para isso, como está identificado na
Figura 18, utiliza-se um registrador de temperatura
ambiente, visando utilizar seus registros em caso
de necessidade.

garantir a ausência de água no interior do
gasoduto após a etapa do desalagamento e
secagem da linha.
Durante a operação de desalagamento,
toda coluna de água existente no interior do
gasoduto deverá ter destinação correta, visando
garantir que esta retorne ao meio-ambiente com as
composições devidas sem causar nenhum dano a
este.
Após a etapa do desalagamento, dá-se
início à secagem do gasoduto. A secagem se faz
necessária para que durante o início da passagem
do gás não ocorra formação de hidratos no interior
do gasoduto, dada a alta pressão e baixa
temperatura do sistema. Essa etapa pode ser
realizada de duas maneiras distintas: Secagem
com ar seco, e secagem por vácuo. A maneira de
como será realizada a secagem será um
detalhamento de engenharia proposto na Licença
de Instalação.
Estas atividades acima descritas podem
ser desenvolvidas concomitantemente com as
atividades de Construção e Montagem e de
Testes, e a execução destas atividades tem por
objetivo permitir o Comissionamento.
Vale registrar também, que todo e
qualquer resíduos que essas atividades possam
vir a gerar, os mesmos serão corretamente
acondicionados e destinados.

3.12. CARACTERIZAÇÃO

DOS FLUXOS DE TRÁFEGO
DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES NA FASE DE
OPERAÇÃO

Figura 3.225 - Exemplo de Layout do Teste Hidrostático

3.12.1.
Assim como em todas as etapas, todos os
equipamentos utilizados durante o processo
devem possuir certificado de calibração válido.
d) Desalagamento e secagem dos Dutos
Após o término da etapa do teste
hidrostático, dá-se início ao processo de
desalagamento do gasoduto.

Fluxo de Tráfego de Embarcações

O Terminal Marítimo do Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense terá
infraestrutura de duas atracações sem cais. Caso
haja a demanda máxima do Terminal, teremos no
máximo 4 atracações ao mês, mas esta demanda
somente será atingida dentro de um prazo de 10
anos.

O desalagamento visa retirar toda a água
existente no interior da linha, de forma a facilitar a
etapa seguinte que será a secagem deste. Este
processo é feito utilizando um trem de pigs, assim
como a atividade de alagamento, porém com
algumas particularidades. Para essa etapa, serão
utilizados bolsões de MEG entre pigs, visando
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Frequência de atracações

Figura 3.226 – Fluxo de Embarcações GNL por ano de operação do Terminal

Figura 3.229: Fluxo diário de veículos estimados na operação

Figura 3.227: Fluxo de Embarcações (Balsas) por ano de operação do Terminal

3.13. PRINCIPAIS EMISSÕES GERADAS PELA
OPERAÇÃO DO PARQUE TERMOELÉTRICO PNF
É importante destacar que a listagem
destes equipamentos foi realizada considerando o
tipo de atividade que será licenciada.
O resumo de emissões analisa as
seguintes unidades do empreendimento:

Figura 3.228 : Fluxo de Embarcações GNC por ano de operação do Terminal

3.12.2.

Fluxo de Tráfego Veículos

O fluxo de veículos durante a fase de
operação será proporcional a quantidade de
atracações de embarcações.
Em função disto, foi estimado o fluxo de
veículos por dia em função do fluxo de pessoas
estimadas para uma quantidade média de 4
atracações por dia. Os resultados obtidos
encontram-se apresentados na imagem a seguir.

•
•
•
•
•

UTE PNF I e UTE PNF II;
Regaseificação / Descompressão;
UPGN;
Tancagem de Petróleo e
City gate
3.13.1.

Unidades Termoelétricas – UTE I e II
utilizando Turbinas

As taxas das
atmosféricas para cada
dentre as tecnologias
licenciadas encontram-se
seguir.
POLUENTE
Dióxido de Carbono (CO2)
Monóxido de Carbono (CO)
Compostos de Nitrogênio (NOx)
Material Particulado (MP)
Óxidos de Enxofre (SOx)
Hidrocarbonetos não
queimados (UHC)
Emissões fugitivas
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principais emissões
UTEs, consideradas
possíveis de serem
listadas nas figuras a

TAXA DE EMISSÃO
Desprezível
283,824 kg/h numa concentração de 261
μg/m³ em 1 hora
de 446,4 kg/h numa concentração de
53,12 μg/m³ em 1 hora.
35,64 kg de material particulado por hora
Desprezível
Instalação de CEMS (Sistema de
Monitoramento Contínuo de Emissões)
instalado nas chaminés
Sistemas de controle automatizados com
válvulas de bloqueio

3.13.2.

Unidades Termoelétricas – UTE PNF I
utilizando Motores

A UTE PNF-I será projetada também para
ter dois módulos de 22 motores com um total de
44 motores. Cada modulo composto de 22
motores irá gerar aproximadamente 414 MW.
Para efeito de cálculo de emissões foram
utilizadas uma condição operacional de
temperatura média de 25°C, umidade relativa do
ar de 75%, mas é importante ressaltar que o
projeto conceitual descrito neste documento
poderá
ser
alterado,
a
depender
do
desenvolvimento de novas tecnologias, bem como
nas especificações técnicas dos leilões de energia.
As principais emissões da UTE são: os
óxidos de nitrogênio (NOx), o monóxido de
carbono (CO), os hidrocarbonetos (HCT), material
particulado (MP) e óxidos de enxofre (SOx). Em
termos de prevenção e controle, o NOx, o CO e os
Hidrocarbonetos
serão
monitorados
periodicamente e conforme o funcionamento da
usina.
As principais emissões de cada UTE se
encontram listadas abaixo.
POLUENTE
Dióxido de Carbono
(CO2)
Monóxido de Carbono
(CO)
Compostos de
Nitrogênio (NOx)
Material Particulado
(MP)
Óxidos de Enxofre (SOx)
Hidrocarbonetos Totais
(HCT)
Emissões fugitivas

EMISSÃO
CHAMINE 1

EMISSÃO
CHAMINÉ 2

13,4 kg/s

8,91 kg/s

33,6 g/s

22,4 g/s

40,7 g/s

27,2 g/s

1,43 g/s

0,949 g/s

2,91 g/s

1,94 g/s

48,5 g/s

32,4 g/s

Sistemas de controle automatizados
com válvulas de bloqueio

Neste projeto para realizar os cálculos de
emissão de gases de cada modulo composto de
22 motores são considerados divisões nas torres
de chaminés (clusters), sendo dividida em 3 (três)
clusters para um grupo de 6 geradores cada e 1
(um) clusters para um grupo de 4 geradores.
Assim sendo, apresenta-se a seguir os
detalhes de cada cluster de um módulo de 22
motogeradores:

DESCRIÇÃO
Identificação da chaminé
Carga do motor
Número de chaminés
Número de geradores cada chaminé
Altura acima do nível do solo
Diâmetro de cada chaminé
Temperatura media dos gases na saída da chaminé
Pressão dos gases de escape na saída da chaminé
Caudal volúmico dos gases de escape por chaminé
(úmido, acima da temperatura e pressão)
Velocidade media dos gases de escape caudal
volúmico dos gases
Caudal volúmico dos gases de escape por chaminé
(seco, a 0 °C e 101.325 KPa)
Teor típico de oxigénio (O²) dos gases de combustão,
úmido
Teor típico de água dos gases de combustão (H2O)
Teor típico de oxigénio (O²) dos gases de combustão,
úmido

ssão:
Compostos
de
Nitrogênio
Emissão:
Dióxido
de
nitrogênio
Emissão:Monóxido
de
Carbono
Emissão: Hidrocarbonetos

CHAMINÉS
1
2
100 %
100 %
3
1
6
4
30 m
30 m
3,92 m
3,92 m
377 °C
377 °C
100 KPa
100 KPa
336 m³/s
224 m³/s
27,8 m/s

27,8 m/s

123 m³/s

81,9 m³/s

9,89 %

9,89 %

11,1 %
11,2 %

11,1 %
11,2 %

70 a 90,42 sem
O2
0

(mg/Nm3) bs 15% O2

283,824 kg/h

(mg/Nm3) ou (g/s)

0

concentração de 261 μg/m³ em
1 hora
(mg/Nm3) ou (g/s)

Emissão: Metano

0

(mg/Nm3) ou (g/s)

Emissão: Dióxido de Carbono

0

(mg/Nm3) ou (g/s)

5,6 a 7,2 sem
O2
2,7 a 3,73 sem
O2

(mg/Nm3) bs 15% O2

Emissão: Óxido de Enxofre
Emissão:
Particulado

Material

(mg/Nm3) bs 15% O2

Demais equipamentos complementares:
•

Gerador de emergência a diesel –
Insignificante
• Bomba de combate a incêndio com motor a
diesel – Insignificante
• Tanque de estocagem de diesel –
Insignificante
• Emissões fugitivas de equipamentos –
Insignificante
3.13.3. Estação de Regaseificação e
Compressão e Descompressão
As maiores taxas de emissões que foram
dentre as tecnologias possíveis a serem
licenciadas, encontram-se listadas a seguir.
• NO2 - permanece abaixo do padrão de qualidade
do ar de 260 μg/m3;
• SO2 - permanece abaixo do padrão de 120
µg/m³;
• MP10 - permanece abaixo do padrão de 120
μg/m3 (concentração média em 24 horas);
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Para a operação do FSRU totalizando
8.760 h/ano e o uso do método de controle das
emissões de NOx por Selective Catalytic
Reduction – SCR:.

As principais emissões atmosféricas
consideradas encontram- listadas a seguir.

FONTE
DE
EMISSÃO

ALTURA
DA
CHAMINÉ

DIÂMETRO
DA
CHAMINÉ

VAZÃO GASES EXAUSTÃO

TEMPERATURA
GASES DE
EXAUSTÃO

POLUENTE

EMISSÕES SEM
MÉTODOS DE
CONTROLE (t/ano)

FATOR DE
REDUÇÃO

EMISSÕES SEM
MÉTODOS DE
CONTROLE (t/ano)

MP

0,029

NA

0,029

Tocha

NOx

323,35

80%

64,67

COV

45,05

NA

45,05

Legenda:NOx – óxidos de nitrogênio; MP – material particulado; HCT - hidrocarbonetos
total; CO – monóxido de carbono; SOx – óxidos de enxofre

SOx

0,22

NA

0,22

113 m

1,83 m

1000 °C

NOx

NOx

HCT

CO

SOx

0,26
m³/s

0,11

Tocha

113
m

1,83
m

A imagem apresentada a seguir ilustra o
modelo conceitual da tocha a ser utilizada.

Além dos sistemas de regaseificação
aberto e fechado, o gás de Boil-off (BOG) também
será considerado para as estimativas de emissões
atmosféricas. Em resumo as fontes de emissão de
poluentes resultantes da combustão do projeto
serão:
• a caldeira do navio de processo;
• os geradores do navio de processo;
• gerador do navio supridor; e
• eventualmente a tocha.
As taxas de emissões totais foram
calculadas para as situações com e sem flare,
encontram-se listadas a seguir.
Cenário ciclo
aberto com
regaseificação
20MM m3/d

SOx
(kg/h)

NOx
(kg/h)

CO
(kg/h)

MP
(kg/h)

HCT
(kg/h)

VOC
(kg/h)

Caldeira Navio
de Processo

0,020

0,111

0,187

0,017

0,024

0,012

Gerador Navio
de Processo

0,128

12,151

7,991

0,001

21,089

1,693

Gerador Navio
Supridor

0,012

1,115

0,733

0,000

1,935

0,155

Total sem Flare

0,160

13,378

8,911

0,018

23,049

1,860

Flare

0,012

0,100

0,547

0,000

0,207

0,093

Total com Flare

0,172

13,478

9,458

0,018

23,256

1,953

3.13.4.

Unidade de Processamento de Gás
Natural - UPGN

A UPGN não realiza operação ou
beneficiamento de produto que gere uma emissão
atmosférica acentuada, podendo classificá-la
como emissão atmosférica de processo ou
contínua e processamento de 21 milhões de m3
por dia de gás natural.

Figura 3.230 Modelo conceitual de tocha flare da UPGN

3.13.5.

Tancagem de Petróleo

Por conta da tecnologia adotado de teto
flutuante
nos
tanques,
o
terminal
de
armazenamento de petróleo não realiza nenhuma
operação ou beneficiamento de produto que gere
uma emissão atmosférica, podendo classificá-la
como emissão atmosférica de processo ou
contínua.
As fontes que englobam as emissões
evaporativas e fugitivas de hidrocarbonetos
voláteis do processo são:

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3-229

• Emissões Evaporativas: decorrentes
tanques de armazenamento;

dos

• Emissões
Fugitivas:
decorrentes
dos
acessórios de tubulação (válvulas, flanges,
bombas, compressores).
As fontes frias se caracterizam pelas
emissões
evaporativas
e
fugitivas
de
hidrocarbonetos
voláteis.
As
emissões
evaporativas dos tanques de armazenamento e as
emissões fugitivas estão apresentadas abaixo,
respectivamente:
EMISSÕES TOTAIS
PRODUTO

DESCRIÇÃO

EMISSÃO HCT (t/a)

EMISSÕES EVAPORATIVAS

Tanques de Petróleo

0,0482

EMISSÕES FUGITIVAS

Acessórios de
Tubulação

0,0317

EMISSÃO TOTAL

3.13.6.

0,0799

City Gate (Gasodutos)

A emissão de NOx dos aquecedores do
City Gate foi estimada em 150 mg/m3, parâmetro
este que se enquadra no padrão fixado pelo
Resolução CONAMA nº 491/2018.
Os valores das emissões dos navios e
carregamentos de petróleo para os poluentes MP,
SO2, NOX, COV, e CO encontram-se
apresentados na figura a seguir

Fonte: Estudo LLX -2009
Legenda: MP – taxa de emissão de material particulado; MP10 – taxa de emissão de material particulado < 10;
SO2 – taxa de emissão de dióxido de enxofre; NOX – taxa de emissão de óxidos de nitrogênio; CO – taxa de
emissão de monóxido de carbono;COV – taxa de emissão de compostos orgânicos voláteis

Figura 3.231: Valores de emissões dos navios e carregamento de petróleo

3.13.7.

Controles e medidas mitigadoras

As emissões atmosféricas previstas para
o Parque Termoelétrico PNF encontram-se dentro
dos padrões estabelecidos pela Resolução
CONAMA nº 491/2018.
Mesmo assim, com base no princípio da
prevenção, será implantado pelo empreendedor
em sua operação um Plano de Controle de
Emissões e Material Particulado e o Plano de
Monitoramento das Emissões Atmosféricas e

Qualidade do Ar. Tais planos objetivam a
mitigação imediata de qualquer desvio dos
padrões estabelecidos de qualidade do ar.
a) Equipamentos e Sistema de Controle da
Poluição do Ar
Entende-se como poluente atmosférico
qualquer forma de matéria ou energia com
intensidade e quantidade, concentração, tempo ou
características em desacordo com os níveis
estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o
ar: impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;
inconveniente ao bem-estar público; danoso aos
materiais, à fauna e flora; prejudicial à segurança,
ao uso e gozo da propriedade e as atividades
normais da comunidade". (Resolução Conama nº
491/18).
A determinação sistemática da qualidade
do ar restringe-se a um grupo de poluentes
universalmente consagrados como indicadores da
qualidade do ar, devido a sua maior frequência de
ocorrência e pelos efeitos adversos que causam
ao meio ambiente. São eles: dióxido de enxofre
(SO2), partículas totais em suspensão (PTS),
partículas inaláveis (PM10), monóxido de carbono
(CO), oxidantes fotoquímicos expressos como
ozônio (O3), hidrocarbonetos totais (HC) e dióxido
de nitrogênio (NO2).
As fontes de poluentes do ar são
classificadas em três grandes classes:
• Fontes estacionárias – representadas por dois
grandes grupos: um abrangendo atividades
pouco representativas nas áreas urbanas,
como queimadas, lavanderias e queima de
combustíveis nas padarias, hotéis, hospitais, as
quais são consideradas usualmente como
fontes de poluição não industriais; e outro
formado por atividades individualmente
significativas, em vista à variedade ou
intensidade de poluentes emitidos, como a
poluição dos processos industriais.
• Fontes móveis – compostas pelos meios de
transporte aéreo, marítimo e terrestre, em
especial os veículos automotores que, pelo
número e concentração, passam nas áreas
urbanas a constituir fontes de destaque frente
a outras.
• Fontes naturais – são os processos naturais de
emissão caracterizados pela atividade de
vulcões, do mar, da poeira cósmica, do arraste
eólico, etc.
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Isto posto, e com a finalidade de manter a
qualidade do ar dentro dos parâmetros
estabelecidos pela Resolução Conama nº 491/18
e para controlar não somente as emissões de
particulados, mas também dos e-mails gases
previstos na Resolução Conama nº 491/18 o Porto
Norte Fluminense instalará estações portáteis de
controle da qualidade do ar bem como sistemas de
controle de emissões (CEMS – Continuous
Emissions Monitoring Systems – Sistemas de
Monitoramento Contínuo de Emissões) .
Estas estações têm como finalidade o
controle da qualidade do ar, que serão
monitorados online por 24 horas e emitirão alertas
para administração da obra interromper os
trabalhos da terraplanagem e da circulação de
veículos.
a1) Características mínimas das estações de
monitoramento da qualidade do ar

aqui descritos, e deverá atender, no mínimo, aos
requisitos abaixo:
• deve ser construído de material resistente ao
tempo com isolamento térmico e com grau de
proteção mínimo IP65;
• deve possuir pintura externa adequada ao
material de construção e resistente ao tempo;
• deve possuir porta de acesso aos itens
componentes da estação de modo a facilitar a
calibração, o reparo, a troca, ou qualquer outra
atividade necessária para que os itens
funcionem adequadamente;
• deve possuir sistemas de fixação ou
ancoragem de modo que a estação não se
movimente ou seja abalada por ventos ou
abalroamentos leves;
• deve possuir sistema elétrico interno de
distribuição e alimentação dos módulos
internos de medição e funcionamento;

No mínimo serão instaladas quatro
estações para monitoramento da qualidade do ar
composta
de
analisadores,
sistema
de
amostragem, sistema de geração de ar zero,
sistemas de calibração multiponto com cilindro de
gases no padrão das normas brasileiras, sensores
meteorológicos e sistema de aquisição local e
central de processamento e transmissão de dados.
Deverá conter todos os equipamentos auxiliares
incluindo software necessário para a operação dos
sistemas local e central de processamento de
dados.

• deve ter tamanho suficiente com espaço
interno para conter e acondicionar todos os
componentes de medição, amostragem,
armazenamento, e demais itens necessários
para o funcionamento da estação;

A estação deve ser capaz de funcionar
sem a intervenção de operador, com as medidas
feitas automaticamente. Este sistema deve
permitir a tele medição e o telecomando a partir de
um núcleo inteligente, utilizando serviço de
comunicação de dados por meio de linha
telefônica (regular/celular).”

a2.1) Monitor de dióxido de enxofre (SO2)

As
especificações
mínimas
dos
equipamentos e seus módulos de monitoramento
que devem compor a estação de monitoramento
da qualidade do ar encontram-se apresentadas a
seguir.
a2) Detalhamento das estações

• deve possuir conector e/ou tomada externa
para ligação à rede de energia elétrica;

• compartimento externo para armazenagem dos
cilindros de gases padrão com tubos, conexões
e válvulas reguladoras necessárias para a
ligação dos cilindros ao sistema de calibração
dos módulos sensores;

O módulo deverá apresentar as seguintes
características mínimas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Faixa de medidas: 0 a 10 ppm
Tempo de resposta (T90): <60s
Limite mínimo de detecção: 0,009 ppm
Ruído: 0,004 ppm
Zero drift: 0,001 ppm
Span drift: 0,2% da escala cheia
Linearidade: 1% da escala cheia
Temperatura de Operação: -35 a +40ºC

As estações deverão ser montadas em
contêineres ou gabinetes adequados para o
funcionamento de todos os módulos necessários
para o monitoramento da qualidade do ar ambiente
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a2.2) Monitor de dióxido de nitrogênio (NO2)
O módulo deverá apresentar as seguintes
características mínimas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Faixa de medidas: 0 a 1 ppm
Tempo de resposta (T90): <60s
Limite mínimo de detecção: 0,001 ppm
Ruído: <0,001 ppm
Zero drift: 0,001 ppm
Span drift: 0,2% da escala cheia
Linearidade: 1% da escala cheia
Temperatura de Operação: -35 a +40ºC
a2.3) Monitor de óxidos de nitrogênio (NOX)

a2.6) Monitor de material particulado (PTS /
MP10 / MP2.5 / MP1)
O módulo deverá apresentar
características mínimas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de calibração

• Cilindros de gases de alta concentração para
NO, SO2 e CO, incluindo todos os acessórios
necessários para promover uma calibração
confiável;

a2.4) Monitor de monóxido de carbono (CO)

• sistema de ar zero para geração de ar puro;

Faixa de medidas: 0 a 25 ppm
Tempo de resposta (T90): <60s
Limite mínimo de detecção: 0,040 ppm
Ruído: <0,020 ppm
Zero drift: 0,02 ppm
Span drift: 0,2% da escala cheia
Linearidade: <1% da escala cheia
Temperatura de Operação: -35 a +40ºC
a2.5) Monitor de ozônio (O3)

O módulo deverá apresentar as seguintes
características mínimas:
•
•
•
•
•
•
•
•

b)

Faixa de medidas: 0 a 0,5 ppm
Tempo de resposta (T90): <60s
Limite mínimo de detecção: 0,001 ppm
Ruído: <0,001 ppm
Zero drift: 0,001 ppm
Span drift: 0,2% da escala cheia
Linearidade: 1% da escala cheia
Temperatura de Operação: -35 a +40ºC

O módulo deverá apresentar as seguintes
características mínimas:
•
•
•
•
•
•
•
•

seguintes

Faixa de medidas para PTS: 0 a 5000 μg/m3
Faixa de medidas para MP10: 0 a 5000 μg/m3
Faixa de medidas para MP2.5: 0 a 2000 μg/m3
Faixa de medidas para MP1: 0 a 200 μg/m3
Tempo de resposta (T90): <60s
Limite mínimo de detecção: <1 μg/m3
Ciclo de medidas: a cada 1 minuto
Tubo amostrador: com aquecimento
Temperatura de Operação: -35 a +40ºC

O módulo deverá apresentar as seguintes
características mínimas:
•
•
•
•
•
•
•
•

as

Faixa de medidas: 0 a 0,5 ppm
Tempo de resposta (T90): <60s
Limite mínimo de detecção: 0,001 ppm
Ruído: <0,001 ppm
Zero drift: 0,001 ppm
Span drift: 0,2% da escala cheia
Linearidade: <1% da escala cheia
Temperatura de Operação: -35 a +40ºC

• Equipamento de diluição multigás integrado à
estação;
c)

Sistema de ar zero

• deve ser integrado ao equipamento de diluição
multigás para viabilizar a diluição dos gases
padrão contidos nos cilindros;
• o gás zero deve ser livre de NO2, NO, SO2, CO,
H2S, O3, hidrocarbonetos
d) Sistema de geração de ozônio
Equipamento

gerador

de

ozônio

padrão
e)

Sensores meteorológicos

A Estação deverá conter sensores
meteorológicos integrados ao sistema de controle,
de modo que as medições sejam realizadas em
conjunto e de forma simultânea com os gases e
particulados, em tempo real.
Todos os sensores deverão conter os
acessórios necessários para a sua montagem.
Os sensores meteorológicos deverão ser
fixados juntos com a estação.
A Estação deverá ter passagens
protegidas de entrada de água e poeira, de modo
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a permitir a conexão dos cabos dos sensores ao
sistema de aquisição de dados no interior da
estação.
Os seguintes parâmetros meteorológicos
deverão ser monitorados:
Parâmetro

Faixa de Medição

Velocidade do Vento

0 a 60m/s

Direção do Vento

0 a 359o

Temperatura

-52 a +60oC

Umidade Relativa

0 a 100%

Pressão

600 a 1100 hPa

Radiação Solar

0 a 3000 W/m2

Intensidade da Chuva

Possibilidade de envio dos dados
armazenados para um servidor remoto de modo
que o usuário possa acessá-los remotamente.
Permitir o acesso remoto à estação para a
realização de manutenção à distância pela equipe
técnica do usuário ou do fabricante.
Permitir o acesso a todas as estações da
rede de monitoramento pelo usuário, bem como
visualizar os dados do monitoramento em tempo
real.
Visualização dos dados em forma de
tabelas ou gráficos.
Envio de alertas por SMS ou E-mail.

0,1mm/min

h)
f)

Sistema local de aquisição de dados

• Composto de PC interno com data logger
• Modem IP GPRS interno
• Software de aquisição de dados em tempo real
• Interfaces de comunicação necessárias para
comunicação com todos os módulos de medição
de gases, partículas e meteorologia
• Interface de comunicação de acesso local via
RS232, ou Ethernet, ou WiFi
• Visualização dos dados e controle da estação via
monitor colorido instalado na estação, com
teclado e mouse, ou pelo celular, notebook ou
tablete

As medições dos gases e partículas
deverão atender à Resolução CONAMA nº 491 de
2018 do CONAMA.
A Estação deverá realizar medição
contínuas, simultâneas e em tempo real, dos
gases, das partículas e dos parâmetros
meteorológicos.
As medições deverão ser enviadas para
um servidor remoto do fornecedor em tempo real,
possibilitando ao usuário a visualização e acesso
a todas as estações da rede de monitoramento.
i)

g)

Central de processamento de dados

Todos os sensores/analisadores e banco
de dados devem ser controlados em um único
sistema formado pelos equipamentos e programas
especificados para a estação.
O software deve ser interativo e possibilitar
a exportação dos dados em formato ASCII e Excel,
além de realizar o armazenamento de dados.
O sistema deve permitir o autodiagnostico
em tempo real, possibilidade de seleção do evento
em concentração instantânea ou média,
velocidade, direção e frequência de eventos,
estatísticas meteorológicas, etc.
Deve permitir o acesso direto a todos os
sensores/analisadores e equipamentos para
controle remoto e/ou local.

Requisitos gerais

Exemplos de Estações à serem utilizadas

• Estações de monitoramento da qualidade do
ar, modelo AQM65 da Aeroqual
Com o AQM65 você pode medir
continuamente os poluentes atmosféricos comuns,
incluindo ozônio (O3), dióxido de nitrogênio (NO2),
óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono
(CO), dióxido de enxofre (SO2), compostos
orgânicos voláteis (COV), sulfeto de hidrogênio
(H2S), dióxido de carbono (CO2), material
particulado (PTS, MP10, MP2.5, MP1), ruído,
radiação solar e parâmetros meteorológicos como
chuva, temperatura, umidade, pressão, velocidade
e direção do vento.
A imagem apresentada a seguir ilusta uma
EMQAs AQM65.

Este programa deverá ter a possibilidade
para o gerenciamento de 30 (trinta) ou mais
estações.
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Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Figura 3.231: Exemplo de Estação de Monitoramento do ar Modelo AQM65
da Aeroqual

• Modelos para serem utilizados nas chaminés
Os modelos de SEMs que podem ser
utilizados nas chaminés são:
• Monitoramento de gases em chaminés (fixo e
portátil);

•
•
•
•

CEMS;
Método extrativo cold and dry;
Tecnologia NDIR;
Gases: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, CH4;
Conversor catalítico de NO2 para NO (true
NOx);
Unidades: ppm, %, mg/Nm3;
Medição de O2 com célula de zircônio,
paramagnética ou eletroquímica;
Medição contínua, seletiva e precisa na faixa
de ppm;
Sonda de amostragem para gases com
temperatura até 1700°C;
Montado em gabinete de aço para fixação em
parede;
Sistema completo de condicionamento de
amostra;
Bomba para drenagem de condensado;
Monitoramento e alarme do fluxo de amostra;
VARIO LUXX
ANALISADOR PORTÁTIL DE GASES EM
CHAMINÉS

• Monitoramento de material particulado em
chaminés (fixo).
Atualmente
existem
no
mercado
equipamentos fixos e portáteis que analisam
gases e material particulado de processos que são
emitidos na atmosfera por chaminés e/ou outros
sistemas de combustão.
A definição da tecnologia adequada é
realizada de acordo com a necessidade de
aplicação dos clientes. Os fabricantes dos
equipamentos, auxiliam o cliente nessa escolha
bem como realiza comissionamento dos
equipamentos.
Diversos equipamentos estão disponíveis
no mercado, tais como:

Figura 3.232: Analisador portátil de gases em chaminés

Características
Atinge um máximo de versatilidade através da
combinação de infravermelhos (tecnologia NDIR)
com sensores eletroquímicos (ECS);
• Gases: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, HC, H2S,
H2
• Sonda de amostragem para gases com
temperatura até 1700°C;
• A transferência de dados é possível por meio
de controle remoto usando um smartphone
com o aplicativo da MRU;
• Visualização de dados gráficos, Excel ou PDF;
• Lista completa de tipo de combustível
incluindo tipos de combustível auto definíveis;

Figura 3.231: Equipamento análise de gases
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DM-401
ANALISADOR FIXO DE MATERIAL
PARTICULADO EM CHAMINÉS

ANALISADOR FIXO DE GASES EM CHAMINÉS

Figura 3.233: Analisador fixo de material particulado em chaminés

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medição através de transmissão de dupla
passagem;
Faixa de 10 a 1000 mg/m3 de material
particulado;
Medição direta e continua através da chaminé;
Pequeno, leve e baixo custo de manutenção;
Instalação, comissionamento e operação
simples;
Sem partes móveis;
Configuração, controle e registro das
medições através de PC;
Opacidade ou mg/m3;
Necessária a calibração no site de acordo com
a norma VDI 2066

Aplicações especiais
Trabalhamos com analisadores de gases com
tecnologia FTIR, fabricado pela Gasmet, capazes
de medir mais de 400 gases. Estes analisadores,
são adequados para aplicações industriais que
requerem a medição e controle de gases
especiais, como:
•
•
•
•
•
•
•

Plantas de incineração de lixo (monitoramento
de: H2O, CO2, CO, NOx, SO2, HCI, HF, TOC,
O2);
Plantas de cimento (mesmo gases acima);
Usinas elétricas com sistema DeNOX
(monitoramento de: NH3 & SO2, NOx, CO, O2);
Monitoramento de N2O em plantas de ácido
nítrico;
Fábricas de vidro e de pedra;
Fundições de alumínio e de aço;
Equipes de emergência (monitoramento de
gases
anestésicos,
contaminantes,
fumigantes e tóxicos);

Figura 3.234: Analisador fixo de gases em chaminés

Características CEMS;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gases típicos monitorado: H2O, CO2, CO, SO2,
NO, NO2, N2O, HCI, HF, NH3, O2 e TOC (+ 400
gases);
Ambientes úmidos e corrosivos;
Medição simultânea de até 50 gases;
Célula de amostragem aquecida a até 180°C;
Necessidade baixa de medição;
Não requer calibração de span;
Amostragem extrativa aquecida, sem perda ou
alteração da composição da amostra;
Medição de compostos solúveis em água, tais
como: HCI, HF, NH3, entre outros;
Sistema de medição automático;
Certificado TUV e MCERTS;

GASMET IN-SITU
ANALISADOR FIXO DE GASES EM CHAMINÉS

Figura 3.235: Analisador fixo de gases em chaminés

GASMET CEMS II
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Características

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

CEMS INSITU;
Gases típicos monitorado: H2O, CO2, CO,
SO2, NO, NO2, N2O, HCI, HF, NH3, CH4 (+
400 gases);
É instalado diretamente no fluxo de gás;
O analisador Insitu possui uma caixa para
conexões de gás e elétrica, e um computador
externo;
O computador externo utiliza o software
Calcmet;
A amostra não pode estar condensada;
A temperatura máxima do fluxo é de 250°C;
O comprimento da sonda é de 736 mm;
O diâmetro da flange é de 240 mm;
Gabinete IP65
GASMET DX-4040
ANALISADOR PORTÁTIL DE GASES NO AR
AMBIENTE

•

Gases tóxicos: fosgênio (COCI2), arsênio
(AsH3), cianeto (HCN);
Fumigantes residuais: metilbrometo (CH3Br),
fluoreto de sulfurilo (SO2F2);
Gases anestésicos;

3.14.

CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES DE RUÍDOS
OPERAÇÃO DO PARQUE TERMOELÉTRICO
PNF
PELA

3.14.1.

Usinas Termoelétricas UTEs PNF I e II

Uma usina termoelétrica compreende
várias fontes de ruído. As mais significativas
incluem a turbina de combustão, os exaustores e
os ventiladores da torre de resfriamento.
As UTEs PNF I e PNF II tomarão todas as
medidas necessárias de forma a garantir que o
aumento do nível de ruído de fundo nos limites da
propriedade onde se instalará o projeto esteja em
total conformidade com a legislação brasileira e os
padrões estabelecidos pelo Banco Mundial, desde
a instalação do projeto serão levadas em
consideração
as
alternativas
tecnológicas
necessárias.
As UTEs PNF I e PNF II, respeitarão no
âmbito estadual, a Lei nº 126/77 que dispõe sobre
a proteção contra a poluição sonora no estado do
Rio de Janeiro. Além disso, os níveis de ruído
emitidos deverão atender à Norma ABNT NBR
10151/2000 e medidos conforme ABNT NBR
10152, a Resolução CONAMA nº 01/90, ou
regulamento municipal local.

Figura 3.236: Analisador portátil de gases no ar ambiente

Características
•
•
•
•

•
•

Gases perigosos em até 60 segundos;
Análise simultânea de até 50 gases;
Controlado por um dispositivo PDA robusto;
O software Calcmet é usado para a medição,
análise, e contrato do analisador, e executa a
análise dos dados de medição para a geração
de informação qualitativa e quantitativa sobre
a composição do gás de amostra;
Capacidade de medir gases orgânicos e
inorgânicos
com
baixos
níveis
de
concentração;
Até 25 gases podem ser medidos
simultaneamente no ar ambiente;

No caso das turbinas a gás comprimido,
os ruídos decorrentes serão atenuados pela
utilização de enclausuramento dos motores
através de invólucros dotados de proteção
acústica composta de fibra de vidro e silenciadores
nas
entradas
de
ar,
conforme
planta
enclausuramento dos geradores e que deverão ser
empregados na mitigação dos ruídos das UTE.
O nível de ruído máximo estimado a cerca
de 1m do grupo de geradores é da ordem de 106
dB(A). Com estes dispositivos o nível de ruído
esperado a 1 metro da casa de força não excederá
70 dB(A).
O monitoramento deve contemplar
também os ruídos externos gerados pelas
atividades e serviços das UTEs, seguindo a norma
NBR 10151 (Acústica – Avaliação do ruído em
Áreas Habitadas), visando o conforto da
comunidade. Em complemento, deve-se registrar
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e tratar as reclamações recebidas por partes
interessadas oriundas de poluição (atmosférica
e/ou sonora), conforme o Programa de
Comunicação e Educação Ambiental.
Assim sendo, turbinas a gás, equipamento
principal das UTEs PNF-I e PNF-II, contam com
sistema de filtragem e silencioso para o ar
aspirado na entrada do compressor, que é o ponto
de maior concentração de ruído da máquina.
As turbinas a gás, os motores, as turbinas
a Vapor, os motores de combustão interna, os
geradores, as caldeiras de recuperação de calor e
auxiliares serão projetados, fabricados e testados
em conformidade com as seções aplicáveis dos
códigos
e
normas
relacionadas
à
enclausuramento,
estruturas
e
acústica,
obedecendo aos mais rigorosos padrões
internacionais.
Procurou-se no desenvolvimento do
projeto a utilização de equipamentos modernos e
eficazes com menores números de emissões,
gases poluentes e ruídos.

Os navios individuais produzem um
registro acústico único, dependendo ainda da
velocidade do navio, da carga que transporta, do
modo operacional e de qualquer outra
implementação de medidas relativamente à
redução do ruído. Muitos dos navios considerados
de
dimensões
médias
têm
tamanhos
relativamente grandes e sistemas de propulsores
complexos, tais como rebocadores, navios
especializados para transporte de funcionários de
plataformas offshore, navios de abastecimento,
navios de investigação e alguns de pesca, o que
os torna similares aos de grandes dimensões
quanto ao nível de ruído, apesar do nível de ruído
na fonte ser, geralmente, mais baixo (Convention
on Biological Diversity, 2012).
As embarcações são classificadas de
acordo com a classe dos navios.
No projeto, objeto deste estudo foi
elaborado considerando as classes dos navios
apresentadas na imagem abaixo para as
embarcações do tipo: LNGC, FSRU, FSU, CNG.

Todas as emissões serão monitoradas e
serão controlados se caso for necessário, a fim de
respeitar as normas vigentes.
3.14.2.

Terminal Marítimo

O tráfego marítimo é o principal
contribuidor para o ruído dos oceanos. O ruído das
embarcações tem origem na cavitação provocada
pelas hélices dos motores, na maquinaria de
propulsão,
nos
equipamentos,
no
fluxo
hidrodinâmico no casco do navio e noutros
dispositivos auxiliares como geradores e motores
a diesel (NRC, 2003).
Autores afirmam ainda que, com o
aumento na velocidade do navio, os mecanismos
de geração de ruído, como a cavitação e o fluxo
hidrodinâmico no casco, tornam-se predominantes
relativamente aos equipamentos mecânicos. Os
navios de grandes dimensões produzem sons com
elevada intensidade e predominantemente de
baixa frequência, com valores situados entre os 10
e 50 Hz. Este ruído caracteriza-se de igual forma
para águas profundas ou pouco profundas,
dominando assim o ruído ambiente nos oceanos a
nível mundial (Convention on Biological Diversity,
2012).

Figura 3.237: Classificação dos navios

A imagem apresentada a seguir ilustra a
propagação dos ruídos, no pior cenário, na casa
de máquinas das embarcações , pro ar e para a
água através da estrutura da embarcação.

Figura 3.238: Propagação dos ruídos nas embarcações

A operação do empreendimento, gerará
um maior fluxo de embarcações na área, visto que
a Unidade de Armazenamento e Regaseificação
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Flutuante (FSRU) tem como intuito a transferência
de GNL dos navios metaneiros ao terminal de gás,
com a devida segurança, acrescido dos navios de
combustíveis que serão atracados no terminal de
petróleo para a operação de carga e descarga.
Assim sendo, considerando o tráfego de
embarcações previsto para operação do
empreendimento e considerando ainda que as
embarcações são fabricadas com os devidos
isolamentos acústicos para manter o conforto
acústico, os limites de nível de ruído não
excederão os limites indicados na imagem abaixo,
durante as condições normais de funcionamento
das embarcações.
LOCAIS
Espaço de Máquinas continuamente guarnecido
Espaço de Máquinas não‐continuamente
guarnecido
Sala de Controle de Máquinas
Estação de Serviço de Áreas de Descarga
Planta de Regaseificação
Sala de Controle
Escritórios
Ambulatório
Espaços Públicos da Tripulação
Cabines da Tripulação

LIMITES DO NÍVEL DE RUÍDOS
85 dB
108 dB
75 dB
80 dB
75 dB
65 dB
65 dB
60 dB
65 dB
60 dB

Figura 3.239: Limites de Nível de Ruído - dB (A) - Fonte: Golar (2017)

Cumpre ressaltar que a localização do
terminal marítimo possui uma profundidade de
15m.
Os níveis de ruído nas áreas de
acomodações e áreas de trabalho atenderão ao
ISO 9654: 2000 e à Resolução A.468 da IMO.

Por sua vez, os animais marinhos utilizam
estas
variações
como
recursos
para
reconhecimento e comunicação com o ambiente e
com outros membros de suas espécies, sendo
capazes de possuir uma visão ampla do entorno,
com intuito de reconhecer e sinalizar perigos, atrair
parceiros para cópula e encontrar presas.
Portanto, qualquer interferência no aspecto sonoro
do ambiente afeta diretamente o indivíduo e a
manutenção de sua espécie, tendo o potencial de
modificar tanto seu comportamento, quanto sua
fisiologia (BREGMAN, 1990; POPPER &
HASTINGS, 2009). Os quelônios, por sua vez,
possuem audição bem desenvolvida, sendo
similares os processos de estresse sonoro
(BALBANI, 2008).
Considerando que que a operação do
Terminal gerará interferência no aspecto sonoro
do ambiente marinho e com o objetivo de se
caracterizar com maior precisão a atividade
geradora de ruído, será implantado um Programa
de Monitoramento de Ruídos onde serão
realizadas medições de pressão sonora com um
decibelímetro, que deverá ser ajustado para
realizar medições por um tempo selecionado,
referente ao período amostrado.
Da mesma forma, com o objetivo de
monitorar o comportamento da biota marinha no
entorno do Terminal será implantado o Programa
de Monitoramento da Biota Marinha e o Programa
de Monitoramento Qualidade da Água do Mar, que
terão início na fase de implantação do
empreendimento e se estenderão durante a fase
operação do mesmo.

Os níveis de ruídos a que os trabalhadores
estarão submetidos serão reduzidos, através do
uso de EPIs específicos (protetor auricular, do tipo
plugue ou abafador), a valores aceitáveis,
compatíveis com a legislação vigente.
Quando comparado com o ar, a água se
mostra mais eficaz para a propagação sonora, pois
neste meio o som pode percorrer longas distâncias
em alta velocidade. Com isso, a propagação
sonora em meio marinho pode superar a
velocidade da propagação sonora em meio
terrestre em quase cinco vezes, variando
conforme a profundidade, intensidade e ruído de
fundo (NOWACEK et al., 2007).
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PLANTA DE PROPAGAÇÃO DE RUÍDOS DO TERMINAL MARÍTIMO
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PLANTA DE PROPAGAÇÃO DE RUÍDOS SUBAQUÁTICOS TERMINAL MARÍTIMO
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3.15. CARACTERIZAÇÃO
DAS
EMISSÕES,
RESÍDUOS E EFLUENTES DAS EMBARCAÇÕES
LNGC,
FSRU,
FSU,
CNG
DE
REGASEIFICAÇÃO,
ARMAZENAMENTO,
COMPRESSÃO
NATURAL

E

DESCOMPRESSÃO

DE

GÁS

As
informações
referentes
as
embarcações são as que geram o maior impacto e
por este motivo estas é que foram utilizadas na
elaboração deste estudo.
a) Emissões Atmosféricas
Seguem abaixo as principais emissões
atmosféricas:

• Água Salgada para aquecimento do Sistema de
Regaseificação (aspiração e retorno);
• Efluentes sanitários, tratado na ETE da
embarcação, da tripulação, aproximadamente
50 pessoas se consideramos a capacidade
máxima da tripulação;
• Água oleosa concentração menor que 15 ppm;
• Dreno concentração menor do que 15 ppm de
óleo;
Todos os efluentes serão lançados no
mar, sendo que os efluentes sanitários serão
previamente tratados em Estação de Efluentes
certificada e as Águas Oleosas serão tratadas em
Separador Água Óleo SAO e lançadas com uma
concentração de Óleos de Graxas inferior a 15
ppm.
d)

• Gás de exaustão expelido pela chaminé, a
cerca de 45 m acima da linha de base;
• Suspiro dos tanques de carga de GNL. A
emissão ocorre somente em emergência por
meio de quatro (4) mastros localizados na linha
de centro da FSRU;
• Mastro
de
suspiro
do
Sistema
de
Regaseificação. A emissão ocorre somente em
emergência. Localizado na linha de centro da
FSRU e da CNG.
b)

Resíduos

Os resíduos produzidos serão recolhidos e
transportados para terra para seus devidos
Descartes e são do tipo:
• Resíduos sólidos em geral;
• Óleos usados e lubrificantes;
• Todos os resíduos que contenham mercadorias
perigosas de acordo com os regulamentos da
legislação vigente;
Todos os resíduos serão acondicionados
em contêineres especiais dentro da embarcação,
e serão regularmente transportados para terra e
destinados
para
empresas
contratadas
credenciadas, certificadas e autorizadas para
segregar, tratar, e dar o destino final adequado de
todos os resíduos.
c) Efluentes Líquidos
• Água
Salgada
de
resfriamento
dos
equipamentos da Praça de Máquinas
(aspiração e retorno);

Características físico químicas do
efluente a ser lançado

Substância

Unidade

Valor

Substância

Unidade

Ca

mg/l

1017

Alcalinidade (HCO3)

mg/l

Mg

mg/l

1670

SO4

mg/l

Na

mg/l

13950

S

mg/l

K

mg/l

721

Cl

mg/l

NH4

mg/l

1,8

NO3

mg/l

Fe total

mg/l

0,36

Silicato reativo (SiO2)

mg/l

Ba

mg/l

0,23

Silicacoloidal (SIO2)

mg/l

Mn

mg/l

0,64

CO2

mg/l

Sr

mg/l

< 0,04

PO4

mg/l

Al

mg/l

0,5

F

mg/l

Zn

mg/l

< 0,009

BO3

mg/l

Condutividade

µS/cm

63490

Br

mg/l

pH

6,5 a 8,5

Salinidade Total

mg/l

< 50.000

Temperatura

o

29

Cl total

mg/l

Densidade

kg/l

1,04

P total (P)

mg/l

Sólidos Suspensos
Totais

mg/l

31

Cr

mg/l

Turbidez

NTU

39

Cu

mg/l

DQO (O2)

mg/l

10

Pb

mg/l

<
0,008

DBO5(O2)

mg/l

< 2,1

Cd

mg/l

<
0,001

COT (C)

mg/l

2,9

Hg

mg/l

<
0,0004

Saturação de O2

%

> 85,5

As

mg/l

<
0,001

N total (N)

mg/l

4,1

Sn

mg/l

<
0,026

Oleos e Graxas
(HC)

mg/l

< 10

Se

mg/l

<
0,006

C
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Valor

66
3509
< 0,13
26210
12,09
1,33
< 0,13
<1
0,07
2,13
0,14
22

< 0,2
< 0,13
<
0,001
0,031

3.15.1. Caracterização das fontes de efluentes
líquidos, com prováveis composições em
concentração e cargas, vazões horárias e
diárias;
Os efluentes gerados nas atividades terão
origem industrial e doméstica, e estão listados a
seguir:
•
•
•
•

Purga das torres;
Esgotos sanitários;
Efluente contaminado;
Eventual óleo coletado pela rede e/ou retido em
separadores de óleo.

Destaca-se que está previsto o reuso dos
efluentes após passarem por um sistema de
tratamento de efluentes e o excesso desses
efluentes tratados serão descartados no mar por
meio de um emissário já licenciado através da LP
nº IN0043610.
Os efluentes dos esgotos sanitários serão
tratados por meio do sistema de fossa-filtrosumidouro e serão dimensionados de acordo com
o quantitativo de cada atividade. Conforme já
detalhado no item 3.5.14 deste capítulo.
O efluente sanitário para o canteiro de
obras será destinado ao reservatório de fossas
sépticas e será contratada empresas, para retirada
do lodo gerado, para limpeza da fossa, filtro e outra
para retirar a água da caixa reservatório de
efluente.
A refrigeração dos selos mecânicos, os
after cooler de compressores, os trocadores de
calor água e óleo terão suas águas servidas
direcionadas para caixa separadora água e óleo.
Para um posterior reuso, estas águas serão
tratadas e direcionadas para as torres de
refrigeração. A água que passará pela caixa
separadora de água e óleo será reutilizada ou
direcionada ao emissário.

das UTEs, tempo de funcionamento (de acordo
com o contrato de geração de energia) e as
atividades portuárias que estarão em construção
ou em operação.
Mas estima-se que serão gerados de
87,50 m3/h a 102,50 m3/h de efluente líquido
industrial, torre de resfriamento e efluente
contaminado por óleo. Considerando que as
atividades funcionarão durante 24 horas do dia,
haverá uma geração de 2.100 m3/dia a 2.455
m3/dia.
Segue Quadros com as composições
conceituais de alguns efluentes gerados pelo PNF:
Parâmetros
pH
Alcalinidade
Temperatura
Turbidez
Sólidos suspensos
Manganês
Coliformes totais
Nitratos
Sulfato
Silica

Parâmetros

Purga das Torres
7,7
144 mg/l
10-45
9 NTU
5 mg/l
0,65 mg/l
<10/1000ml NMP
4 mg/l
62,3 mg/l
6,9 mg/l

Esgoto Sanitário

DBO

400 mg/l

DQO

1016 mg/l

NTK

69 mg/l

Nitrogênio Orgânico

29 mg/l

Nitrogênio Amoniacal

41 mg/l

Fósforo Total

11 mg/l

Sólidos em Suspensão

389 mg/l

Coliformes Termotolerantes
(NMP/100 mL)

106 – 107

Cistos de Protozoários
(/100 mL)

102 – 105

Vírus (/100 mL)

103 – 104

Ovos de helmintos
(/100 mL)

101 – 103

Os tanques de petróleo apresentarão
contensão impermeabilizada para armazenar o
volume do tanque em questão, nesta contensão
haverá duas saídas com válvulas sendo uma para
caixas reservatórias para reaproveitamento. E a
outra direcionadas para caixas separadora água e
óleo para receber o devido tratamento e
posteriormente direcionado ao emissário.
As
prováveis
composições
em
concentração e cargas, vazões horárias e diárias
terão seu detalhamento na Licença de Instalação,
onde poderá ter a certeza do tamanho de geração
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Parâmetros

Contaminação por Óleo

pH

8,01

Enxofre

0,58 mg/l

Teor de Óleo e Graxa

142 mg/l

Turbidez

72,63 NTU

Densidade

1,12 g/ml

Nitratos

11,9 mg/l

Condutividade

7,48 ms/cm

Como exemplo podemos citar a água misturada ao
óleo. Neste caso, os contaminantes serão
removidos
por
métodos
como
filtração,
decantação,
peneiração,
gradeamento
ou
extração por caixas separadoras.
Há também procedimentos específicos
como aplicação de radiação e luz ultravioleta para
a destruição das partículas contaminantes.
• Processos químicos

3.15.2.

Descrição e fluxograma dos sistemas de
controle, com respectivas eficiências para
os principais parâmetros de interesse

Considerando que efluente industrial é
basicamente água, porém não é a mesma água
utilizada nas residências e edifícios comerciais.
Neste caso é a água residual de processos
produtivos industriais. As indústrias utilizam água
em diversos processos, seja para incorporar aos
seus produtos, seja para lavagem de
equipamentos e fábricas, tratamentos químicos,
biológicos e etc. E que a água que sobra dos
processos
industriais,
também
chamada
conhecida como efluente industrial deverá passar
por tratamento antes de ser devolvida aos corpos
hídricos (rios, lagos, etc.)
O tratamento dos efluentes industriais é
necessário quando há água residual no processo.
Ou seja, os líquidos não foram incorporados aos
produtos ou não se perderam por evaporação.
O tratamento adequado a cada tipo de
efluente deverá ser indicado por um técnico
especializado após a realização de coleta de
amostras do material para seu diagnóstico.
O tratamento do efluente será indicado a
partir de sua carga orgânica, presença de
contaminantes, carga tóxica dos materiais,
presença de sólidos e componentes químicos na
composição.
Os processos de tratamento são divididos
em: físicos, químicos e biológicos. Podem existir
mais de um processo para um determinado tipo de
efluente.
• Processos físicos
Em geral envolvem a separação de sólidos
presentes no efluente. São indicados para este
processo os efluentes que possuem materiais
sujeitos à sedimentação, flotação ou suspensão.

São aqueles que utilizam técnicas que
alterarão de alguma forma a composição
molecular do efluente. Eles separam o composto
contaminante da água. Em geral são usados
produtos que atuam como agentes de coagulação,
floculação, normalização do PH e desinfeção em
geral do efluente.
Os principais processos químicos são:
clarificação,
eletrocoagulação,
processo
eletrolítico, cloração, ozonização, radiação
ultravioleta. Além dos citados, existem diversos
outros métodos. Porém são menos comuns e
aplicados à efluentes com algum tipo de
contaminação muito específica.
• Processos biológicos
Os processos biológicos de tratamento de
efluentes basicamente realizam a remoção de
matéria orgânica dissolvida, flutuante ou em
suspensão no líquido a ser tratado. O tratamento
deverá retirar o potencial contaminante do
efluente, ou seja, matéria orgânica e carga
bacteriana que possa afetar os corpos d’água. O
processo biológico geralmente transforma a
matéria indesejada em material flutuante,
sedimentado ou em gases.
Os principais processos biológicos de
tratamento de efluentes são: processos aeróbios,
como lodos ativados em geral; processos
facultativos, como o uso de biofilmes; processos
anaeróbios,
como
lagoas
anaeróbias
e
biodigestores, nos quais a decomposição da
matéria orgânica ocorre sem a presença de
oxigênio.
Uma vez que o processo correto foi
identificado e aplicado, o efluente pode ser
conduzido ao corpo d’água mais adequado para
seu descarte.
A imagem a seguir ilustra o fluxograma
dos processos de tratamento dos efluentes.
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graxas, combustíveis, substâncias tóxicas em
geral nos sistemas de drenagem.
3.15.4.

Resíduos sólidos a serem gerados na
operação do empreendimento

Por se tratar de uma planta de geração de
energia os possíveis os resíduos a serem gerados
serão, de lixo industrial e doméstico.
Quanto aos riscos potenciais de
contaminação do meio ambiente (NBR (NBR
10004) 10004) os resíduos gerados serão do tipo:
Figura 3.240: Fluxograma dos processos de tratamento de efluente

3.15.3.

Sistema de Controle dos efluentes

O controle dos efluentes objetiva evitar a
contaminação do solo e/ou dos recursos hídricos,
além de mitigar e/ou eliminar possíveis problemas
de contaminação provenientes da emissão de
efluentes.
Efluentes
consistem
nos
esgotos
sanitários das edificações de cada atividade que
compõe o Parque Termoelétrico PNF e dos
edifícios auxiliares, tais como unidades industriais,
administrativas e de apoio e serviços
O tratamento e a disposição corretos dos
efluentes líquidos originados das atividades,
veículos, equipamentos, incluindo o esgoto
doméstico, envolvidos na operação são de vital
importância para que o solo e os recursos hídricos,
sob influência do empreendimento, não sejam
contaminados.
O controle de efluentes líquidos envolve a
preservação do solo e da água e deve contar com
sistemas de coleta de esgoto doméstico, coleta de
esgoto das oficinas, bem como visar o
recolhimento das águas superficiais.
Procedimentos a serem adotados:
• Conduzir de forma a preservar, sempre,
caminhos para as águas superficiais, evitando a
formação de áreas alagadiças nas áreas de
apoio;
• Não lançar esgotos de qualquer natureza nos
cursos d’água ou em Áreas de Preservação
Permanente – APP;
• Disposição de caixas separadoras de óleos e
graxas e de retenção de sedimentos nos pátios
e oficinas para evitar derramamentos de óleos,

•

Classe 1 ‐ Perigosos

São aqueles que, em função de suas
características intrínsecas de inflamabilidade,
corrosividade,
reatividade,
toxicidade
ou
patogenicidade, apresentam riscos à saúde
pública através do aumento da mortalidade ou da
morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos
ao meio ambiente quando manuseados ou
dispostos de forma inadequada.
•

Classe 2 – Não perigosos

2 A ‐ Não inertes - São os resíduos que
podem
apresentar
características
de
combustibilidade,
biodegradabilidade
ou
solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos
à saúde ou ao meio ambiente, não se
enquadrando nas classificações de resíduos
Classe I – Perigosos – ou Classe III – Inertes.
2 B- Inertes - São aqueles que, por suas
características intrínsecas, não oferecem riscos à
saúde e ao meio ambiente, e que, quando
amostrados de forma representativa, segundo a
norma NBR 10.007, e submetidos a um contato
estático ou dinâmico com água destilada ou
deionizada, a temperatura ambiente, conforme
teste de solubilização segundo a norma NBR
10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos
padrões de potabilidade da água, conforme
listagem nº 8 (Anexo H da NBR 10.004),
excetuando‐se os padrões de aspecto, cor,
turbidez e sabor.
Na imagem apresentada a seguir
encontram-se apresentadas as quantidades de
resíduos gerados na fase de obra no
empreendimento:
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Média do Brasil
Atividades

Pessoas

UTE I

90

UTE II

90

ETA

60

UPGN
Tancagem de
Petróleo
Previsão Total

30
30
300

Observação

Considerando um fluxo médio
diário
Considerando um fluxo médio
diário
Considerando um fluxo médio
diário
Considerando um fluxo médio
diário
Considerando um fluxo médio
diário
-

0,90

Kg/dia

81,0

Kg/dia

81,0

Kg/dia

54,0

Kg/dia

27,0

Kg/dia

27,0

Kg/dia

270,0

Kg/dia

ambientais, e a efetivação de todas as
providências para a sua implantação, utilização,
manejo, recuperação e conservação, até que
esteja formalizado o encerramento da sua
utilização.
As unidades industriais deverão contar
com Licenças Prévia - LP, de Instalação - LI e de
Operação – LO.
Canteiro de Obras – Procedimentos na
Operação
•

3.15.5. Sistemas de manuseio,
acondicionamento, armazenamento
transitório, coleta, transporte e destinação
final dos resíduos a serem gerados

•

DME – DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE
– TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS
Áreas de Apoio
Objetivos
Assegurar as condições ambientais de
utilização e recuperação das áreas de apoio que
serão utilizadas para a realização das obras e
operação do empreendimento.
Descrição
As áreas de apoio compreendem
instalações de canteiro de obras, escritórios,
almoxarifados, oficinas, postos de abastecimento,
instalações industriais, pátios de estocagem,
alojamentos etc., áreas de empréstimos, jazidas,
depósitos de material excedente - DME, caminhos
de serviço e desvios de tráfego.
Instruções Gerais
As áreas de apoio compreendem as
instalações do canteiro de obras, os empréstimos
e jazidas, os bota-foras de materiais e, por
extensão, os caminhos de serviço e desvios de
tráfego. Cabe lembrar que, para o licenciamento
de Bota-fora ou Depósito de Material Excedente –
DME deverão ser adotados os procedimentos
estabelecidos na legislação vigente.
Além da obtenção (previamente ao início
de sua implantação) da autorização para a
utilização de cada área de apoio que não esteja
incluída nas Licenças Prévia e de Instalação, são
de responsabilidade da empresa /empreiteira pela
execução das obras, a seleção de sua localização,
atendendo a critérios técnico-econômicos e

•

•

•
•
•

•

Sinalização de forma suficiente a entrada e
saída de veículos conforme procedimentos
preconizados conforme a legislação vigente.
Instalação de caixa separadora água-óleo,
conforme normas ABNT, que sirva de saída
para: a plataforma de lavagem de veículos, a
área de manutenção de veículos e máquinas,
oficina e o local de guarda de produtos
perigosos, óleos lubrificantes, combustíveis,
graxas etc.;
Controle da caixa separadora água-óleo,
retirando o material flutuante, óleos e graxas e
destinando-o à empresa especializada na
disposição
deste
tipo
de
material,
conservando os comprovantes destas
operações;
Manter nas áreas diversas do canteiro
recipientes para deposição de resíduos,
preferencialmente, separando cada material:
recicláveis, papel, metal e plástico e
orgânicos. Resíduos sujos com produtos
perigosos, óleos, combustíveis e graxas como
estopas da oficina, devem ser segregados e
destinados às empresas especializadas neste
tipo de disposição;
Implantação de sinalização interna de
segurança, mantendo segregada a área de
escritórios e de circulação intensa de veículos;
Instalação e manutenção de sistema de
esgoto, conforme projeto aprovado;
Observar a Norma Regulamentadora do
Ministério do Trabalho – NR-18, que trata das
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção, observando que,
independentemente
do
número
de
trabalhadores e da existência ou não de
cozinha, em todo canteiro de obra deve haver
local exclusivo para o aquecimento de
refeições, dotado de equipamento adequado e
seguro para o aquecimento;
Manter todas as áreas do canteiro em
condições adequadas de higiene.
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•

•
•

•
•

•

Canteiro de Obras – Procedimentos na
Desativação
Recuperação geral de áreas ocupadas
provisoriamente, com remoção de pisos e
áreas concretadas, em caso de não haver
mais necessidade das estruturas, além de
remoção de entulhos em geral, regularização
da topografia e drenagem superficial;
Remoção do entulho existente, enviando para
local devidamente licenciado para essa
finalidade;
Limpeza geral de todos os componentes do
sistema de drenagem superficial, inclusive
remoção dos componentes de drenagem
provisórios;
Inspeção final dos sistemas de tratamento de
efluentes sanitários;
Inspeção de áreas de lavagem de máquinas e
equipamentos, de estocagem e manipulação
de combustíveis, óleos e graxas, visando a
identificar contaminações do solo e águas e,
adoção
de
providências
para
sua
recuperação; e
Elaborar Termo de Encerramento de
Utilização de Área com as devidas assinaturas
previstas e encaminhar ao órgão licenciador.

ÁREAS DE EMPRÉSTIMO, DEPÓSITOS DE
MATERIAL EXCEDENTE - DME E CAMINHOS
DE SERVIÇOS

•

•

Não permitir soterramento de vegetação
remanescente, mesmo da parte inferior do
caule, sob o risco de morte do indivíduo
arbóreo, o que é considerada supressão não
autorizada pelos órgãos ambientais;
Utilização da área de modo que a
conformação topográfica resultante facilite a
drenagem adequada durante a operação, bem
como, a recuperação da área ao final da
utilização.
Procedimentos na Desativação

•

•

•
•

Reconformação topográfica final das áreas,
conforme o Plano de Recuperação definido no
processo de autorização/cadastramento da
área;
Disciplinar as águas pluviais incidentes com
implantação de sistema de drenagem
superficial, utilizando-se ao máximo canaletas
gramadas em detrimento às canaletas
concretadas;
Implantação da proteção superficial com
aplicação de hidrossemeadura ou grama em
placas, conforme a necessidade;
Implementação de todas as medidas
preconizadas no Termo de Compromisso de
Recuperação Ambiental - TCRA, em caso de
áreas que exigiram a assinatura desse
documento.

Procedimentos na Operação
Coleta Seletiva
•
•

•

•

•

Delimitação fisicamente as áreas de utilização
autorizadas/cadastradas, com estacas bem
visíveis;
Limpeza do terreno, removendo a camada
superior (camada vegetal) e reservando para
posterior utilização na fase de recuperação da
área;
Implantação de dispositivos de contenção de
particulados, em caso de proximidade com
corpos d’água, ou mesmo longe deles quando
se perceber que há um carreamento
significativo de material para áreas vizinhas;
Medir de forma expedita a profundidade do
lençol freático, antes de iniciar a exploração de
áreas de empréstimos em relação com o a
profundidade de corte planejada, controlando
a profundidade para evitar atingi-lo;
Sinalização de forma suficiente a entrada e
saída de veículos conforme procedimentos
preconizados no Manual de Sinalização do
DER;

A coleta seletiva será implantada em todos
os empreendimentos que deverão separar e
acondicionar os resíduos conforme a sua
classificação (perigosos ou não perigosos – inertes
e não inertes) e caracterização.
Os resíduos devidamente separados e
acondicionados em recipientes adequados
conforme seu estado físico, suas características
químicas e biológicas, as quantidades geradas e
as formas de remoção deverão ser identificadas
quanto ao tipo e a origem de geração.
Os
recipientes
deverão
ter
seu
fechamento apropriado e a prova de vazamento ou
entrada de água.
A coleta deverá ser feita por pessoal
treinado e devidamente equipado com EPIs
adequados.
Será obrigatório a identificação conforme
o padrão de cores da Resolução CONAMA 275/01.
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Este procedimento deverá ser adotado por
todas as empresas que fizerem parte do
empreendimento.
O procedimento também será exigido das
empresas que utilizam o terminal, a exemplo os
barcos de apoio.
O Porto Norte Fluminense promoverá a
coleta seletiva do resíduo sólido e o destinará ao
lote onde será instalada a Central Temporária de
Resíduos – CTR, a ser dimensionado em
conformidade com a demanda promovida pelo
desenvolvimento do empreendimento.
O resíduo sólido ficará armazenado até
que empresas credenciadas pelo INEA possam
fazer sua coleta.
A frequência de retirada dos resíduos
seguirá o estabelecido pela administração do
Terminal. Os casos excepcionais serão tratados
de forma emergencial, mas sem que haja perda do
modelo básico de segurança.

Objetivos
Garantir que todos os resíduos gerados
durante a instalação, execução e desmobilização
das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
Descrição
Resíduos sólidos consistem em todos os
restos de materiais sólidos provenientes das
atividades do canteiro de obras, frentes de obras,
dos edifícios auxiliares e do empreendimento na
fase de operação, assim como os óleos e graxas
provenientes das oficinas e almoxarifados que,
quando mal gerenciados, colocam em risco a
saúde dos trabalhadores e ou geram danos ao
meio ambiente.
Instruções Gerais

A CTR será apropriada e com todas as
proteções necessárias de modo se evitar qualquer
contaminação do solo pelo resíduo. Nesses
termos, os resíduos deverão ser armazenados
sobre superfície impermeabilizada e provida de
contenção, canaletas coletoras e caixas
separadoras de água e óleo.

Todos envolvidos na obra e no
empreendimento devem receber instruções
quanto à utilização controlada de materiais,
visando a menor produção possível de resíduos a
serem dispostos. Será instituído a coleta seletiva
de resíduo, segregando ao menos papel, metal,
plástico e orgânico. Todos os resíduos sólidos
devem ter seu destino final em locais apropriados
e regulamentados no município ou nas cidades
próximas.

Controles

Procedimentos

Todas as coletas deverão ser registradas
em fichas ou formulários de controle, que serão
posteriormente computadas em controles de
entrada, saída e tipo de resíduo sempre de acordo
com a legislação Estadual.

• Distribuir em todas as frentes de obras,
canteiros, alojamentos, DMEs e caixas de
empréstimo, latões ou tambores de lixo para
coleta dos resíduos não perigosos gerados
nesses locais, para o armazenamento e a coleta
seletiva;
• Dispor o resíduo doméstico orgânico, recolhido
em aterros licenciados Classe II - NBR 10.004 ou
entregue à coleta pública de lixo;
• Depositar em bota-foras - DME, somente
materiais classificados na Norma NBR 10.004,
inertes, de Classe III compostos essencialmente
de solos;
• Seguir a legislação vigente que, dispõe sobre
procedimentos para o licenciamento ambiental
de aterros de resíduos inertes para materiais
como entulhos, restos de demolição, asfalto,
entre outros;
• Dispor o resto de vegetação, folhas, galhos,
troncos e raízes em aterros licenciados Classe
II - NBR 10.004;
• Implementar a coleta seletiva para futura
reciclagem nas instalações auxiliares como

Além destas informações a ficha deverá
conter campos para observações de não
conformidades, ou qualquer outra ocorrência.
Também é necessária a identificação dos
responsáveis, da fonte geradora do resíduo, de
seu armazenamento e coleta.
3.15.6.

Proposta de Gestão de Resíduos,
priorizando a não geração e,
secundariamente, as alternativas de
redução, reutilização, reciclagem,
tratamento e, em último caso,
caracterização do número e qualificação de
funcionários necessários.
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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•

•

•
•
•

almoxarifado, banheiros e escritórios, com
predominância de papel, papelão e copos
plásticos, assim como nas oficinas onde
haverá produção de resíduos metálicos;
Acondicionar os resíduos sólidos diários das
edificações em sacos plásticos descartáveis
padronizados conforme a norma NBR EB 588,
os quais devem ser recolhidos diariamente
pelo serviço de coleta do canteiro e
depositados em um contêiner com tampa,
metálico ou de fibra de vidro, com capacidade
de 1,00 m³ estacionado em local protegido,
dotado de piso cimentado, cuidando-se para
que o contêiner esteja permanentemente
fechado;
Proibir a permanência de resíduos sólidos
depositados junto às edificações por períodos
superiores há três dias, pois há exalação de
mau cheiro e atração de moscas e ratos, que
são vetores de doenças;
Dispor um segundo contêiner, de iguais
características acima, para uso em situações
excepcionais;
Estabelecer uma frequência para que os
resíduos sólidos sejam destinados a aterros
sanitários licenciados;
Os resíduos de óleos e graxas coletadas,
inclusive as estopas sujas de óleos e graxas
devem ser acondicionados em tambores e
retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposição.

3.15.7.

Sistema de gerenciamento de resíduos
gerados de acordo com a legislação
vigente;

SISTEMA DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O Porto Norte Fluminense e as empresas
que forem se instalar deverão pautar seus padrões
construtivos pelas melhores práticas da indústria
de
construção
civil,
promovendo
a
sustentabilidade, a ecoeficiência e a salubridade
na construção, com o objetivo de alcançar
racionalidade, eficiência e respeito ao meio
ambiente.
A sustentabilidade deve ser entendida
como o processo pelo qual os atores envolvidos na
produção do projeto administram as condições
materiais de sua reprodução, gerando justiça
social, respeito às normas democráticas e,
sobretudo, trabalhistas, operando os recursos
ambientais de forma racional. O cidadão é ator

central no processo construtivo, pois sua
produtividade depende da qualidade duradoura de
seu habitat, o que se estenderá ao processo de
sustentabilidade de todo empreendimento no
âmbito social futuro.
A ecoeficiência é um dos instrumentos
para atingir tal finalidade. Quando investimos em
recursos naturais renováveis e vantagens
ambientais, tanto na construção dos escritórios,
oficinas e galpões, quanto na sua habitabilidade,
temos como consequência o aumento de
produtividade e a sustentabilidade ambiental. E ao
final, teremos cumprido com o objetivo principal:
gerar um ambiente de trabalho salubre,
contribuindo para a qualidade de vida dos
trabalhadores beneficiados e para toda a
comunidade
onde
está
inserido
o
empreendimento.
As empresas que se instalarem no Porto
Norte Fluminense deverão racionalizar suas
operações, no sentido de gerar o mínimo possível
de resíduos, e sempre que possível reciclá-los ou
encaminhá-los a um serviço de reciclagem
devidamente certificado.
Será implementado um programa de
reciclagem, segundo o qual o descarte de resíduos
será feito de maneira pré-selecionada, com
separação por tipos de material.
As empresas que estiverem instaladas no
Porto Norte Fluminense deverão ter em seus lotes
uma área adequada para o armazenamento
temporário dos resíduos. Que será encaminhado
para alguma cooperativa ou serviço de reciclagem
devidamente certificado pelas autoridades
ambientais.
O descarte dos resíduos sólidos ou
líquidos será de responsabilidade das empresas
que se instalarem no Condomínio, sendo que as
mesmas terão que instalar em suas dependências
locais apropriados para o armazenamento
temporário destes resíduos.
A lama gerada por todos os processos de
tratamento de esgotos será encaminhada para
local previamente definido e devidamente
licenciado. Os resíduos da parte de saúde serão
segregados na fonte, estocados temporariamente
e levados a incineração ou destinação final, de
acordo com o preconizado na Resolução
CONAMA no 358/05.
Os resíduos domésticos e industriais, do
tipo papel, plástico, metal madeira, serão levados
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para segregação, posterior estocagem temporária
para encaminhamento para coprocessadores ou
empresas especializadas em reciclagem, e em
caráter final serão encaminhados para aterros
sanitários ou industriais.
Os restos de comida residenciais e dos
refeitórios, poderão ser utilizados em atividades de
compostagem, onde serão preparados para servir
de adubo nas áreas verdes. O restante será
encaminhado para o Aterro Sanitário da Região,
devidamente licenciado.
O resíduo oleoso poderá ser encaminhado
para recuperadoras ou tratado antes da disposição
final. Da mesma forma os resíduos contaminados
com óleo, tais como panos, estopas, papeis e
outros resíduos também contaminados por óleos,
solventes e lubrificantes provenientes da
manutenção e operação de veículos e
equipamentos serão encaminhados para aterro
industrial da região, devidamente licenciado.
Os resíduos de obras ou manutenção com
lâmpadas fluorescentes serão segregados na
fonte,
estocados
temporariamente
e
posteriormente reutilizados ou reprocessados. No
caso da impossibilidade de reutilização desses
materiais a destinação final atenderão a CONAMA
469/15.
A administração condominial obrigará que
todas as empresas adotem a coleta seletiva e de
reciclagem de resíduos e procurará manter
vigilância constante das boas práticas da indústria
e condôminos não aderentes serão inicialmente
advertidos, posteriormente multados e podem
eventualmente ser excluídos do condomínio, com
a ruptura de seus contratos. O compromisso do
empreendimento é com o desenvolvimento
sustentável e o respeito ao meio ambiente, dada a
localização do Porto Norte Fluminense.
No caso dos resíduos sólidos produzidos
nos pátios industriais, as empresas seguirão as
diretrizes do Empreendimento Canaã que estará
de acordo com as diretrizes do INEA que tratam
especificamente do tema, ou seja, a DZ-1310.R7 Sistema de Manifesto de Resíduos e a DZ-1311R4 – Diretriz de Destinação de Resíduos. As
empresas terão que destinar em seus lotes uma
área para o armazenamento temporário dos
resíduos (CTR - Centro Temporário de Resíduos)
até que os mesmos sejam recolhidos por
empresas licenciadas no Estado do Rio de
Janeiro.

O destino final dos resíduos sólidos será
dado por empresas devidamente licenciadas que
serão responsáveis, quando pertinente, por sua
remoção. Em certos casos, esses resíduos serão
transportados para aterros industriais ou
sanitários,
devidamente
licenciados
pela
Prefeitura, a depender de suas características. A
responsabilidade dos resíduos, quer sejam eles
sólidos ou efluentes líquidos sempre será das
empresas que fizerem parte do empreendimento
Canaã. O Condomínio somente fiscalizará se as
empresas estão cumprindo com as diretrizes do
condomínio.
A política de Resíduos sólidos do Porto
Norte Fluminense terá como base legal a
legislação e normas vigentes, dentre as quais:
•

•
•
•
•

Resolução CONAMA no 05/1993 – Normas
relativas a resíduos sólidos oriundos de
serviços de saúde, portos, aeroportos,
terminais ferroviários e rodoviários.
Resolução CONAMA no 313/02 – Inventário
Nacional de Resíduos Sólidos Industriais
NBR 10004 – Norma de Classificação dos
Resíduos Sólidos;
Resolução CONAMA no 275/01 – Estabelece
o padrão de cores de coleta seletiva
Lei nº 9605/ 98 – Lei de Crimes Ambientais;

As diretrizes do INEA que tratam especificamente
do tema são:
• DZ no 1310.R‐7 – Sistema de Manifesto de
Resíduos;
• DZ no 1311‐R.4 – Diretriz de Destinação de
Resíduos.
Programa de Gerenciamento dos Resíduos
Sólidos
O Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos é um instrumento de controle
que permite conhecer e controlar a forma de
destinação dada pelo gerador, transportador e
receptor de resíduos.
Estão sujeitas à vinculação ao Sistema
todas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, geradoras, transportadoras ou
receptoras de resíduos (DZ -1310.R-7, Sistema de
Manifesto de Resíduos).
Hoje este controle é realizado através da
internet. O usuário deverá obter senha e login no
INEA enviando um e-mail de solicitação.
O Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos a ser desenvolvido para o Porto
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Norte Fluminense levará em consideração os
processos de acondicionamento, o transporte, o
armazenamento e a disposição final. O escopo do
trabalho envolve: a identificação dos diferentes
tipos de resíduos gerados pelas atividades
industriais localizadas na bacia; o incentivo à
reciclagem de resíduos e o controle dos
geradores, transportadores e receptores que
atuam na região.
As
atividades
compreenderão:

do

O Inventário de Resíduos é o instrumento
por meio do qual as atividades industriais devem
fornecer, entre outros dados, informações técnicas
sobre as quantidades, a caracterização e os
sistemas de destinação que adotam para os seus
resíduos. Para a aplicabilidade deste instrumento,
são utilizados formulários padronizados pela
Resolução CONAMA no 313/02 onde as
atividades prestam as informações solicitadas.
Hierarquização do Gerenciamentos dos Resíduos
O PGRS do empreendimento contará
também com a hierarquização do gerenciamento
dos resíduos que incluirá:

Figura 3.241:Técnicas de Redução de Resíduos

•

•

Disposição Final

A disposição final dos resíduos deverá ser
em áreas específicas para receber cada tipo de
resíduos e devidamente licenciadas.
Política dos 3 Rs
O PGRS do empreendimento implantará
também no gerenciamento dos resíduos a política
dos 3Rs, a saber:
•

REDUÇÃO na fonte
Implantação de procedimentos visando a não
geração de resíduos (modificações no
processo ou modificações no produto)

•

REUTILIZAÇÃO de resíduos
Reaproveitamento
do
resíduo
sem
modificações na sua estrutura, como por
exemplo reutilização de pallets, uso dos dois
lados da folha de papel, etc.

Reutilização e Reciclagem

Deverá ser adotada em todas as
atividades a priorização da reutilização de
resíduos como um substituto de um produto

Tratamento
Os resíduos contaminados deverão estar
sujeitos a tratamento que deverá envolver
ações destinadas a alterar as características
físicas e/ou químicas e/ou biológicas dos
resíduos tornando-os inertes.

Eliminação ou Redução na fonte

Deverão ser utilizadas técnicas que reduzam
a quantidade e/ou a toxicidade dos resíduos
prioritariamente à reciclagem, o tratamento e a
disposição.
•

A figura abaixo apresentada a seguir
ilustra as técnicas para redução de resíduos.

programa

• Identificação e a quantificação dos vários tipos
de resíduos industriais;
• Identificação, cadastramento e licenciamento
dos transportadores;
• Controle da movimentação dos resíduos
mediante a otimização do Sistema de Manifesto
de Resíduos;
• Identificação, cadastramento e licenciamento
dos receptores;
• Elaboração de normas e diretrizes voltadas à
recuperação e reciclagem;
• Atualização, criação e informatização dos
instrumentos de controle; e
• Assistência técnica à pequena e média empresa,
voltada para a minimização e reciclagem de
resíduos.

•

comercial ou como ingrediente ou matéria-prima
em um processo industrial. A reciclagem incluirá
também a recuperação da parte que tem valor em
um resíduo.

•

RECICLAGEM de resíduos
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Beneficiamento dos resíduos para
utilização no mesmo ou em outro processo.
Coleta Seletiva
As empresas instaladas no Terminal
Canaã deverão separar e acondicionar os
resíduos conforme a sua classificação (perigosos
ou não perigosos – inertes e não inertes) e
caracterização.
Os resíduos devidamente separados e
acondicionados em recipientes adequados
conforme seu estado físico, suas características
químicas e biológicas, as quantidades geradas e
as forma de remoção deverão ser identificados
quanto ao tipo e a origem de geração.
Os
recipientes
deverão
ter
seu
fechamento apropriado e a prova de vazamento ou
entrada de água.
A coleta deverá ser feita por pessoal
treinado e devidamente equipado com EPIs
adequados.
Será obrigatório a identificação conforme
o padrão de cores da Resolução CONAMA 275/01.
Este procedimento deverá ser adotado por todas
as
empresas
que
fizerem
parte
do
empreendimento.
O procedimento também será exigido das
empresas que utilizam o terminal, a exemplo os
barcos de apoio.
O Porto Norte Fluminense promoverá a
coleta seletiva do resíduo sólido e o destinará ao
lote onde será instalada a Central Temporária de
Resíduos – CTR, a ser dimensionado em
conformidade com a demanda promovida pelo
desenvolvimento do empreendimento.
O resíduo sólido ficará armazenado até
que empresas credenciadas pelo INEA possam
fazer sua coleta.
A frequência de retirada dos resíduos
seguirá o estabelecido pela administração do
Terminal. Os casos excepcionais serão tratados
de forma emergencial, mas sem que haja perda do
modelo básico de segurança.
A CTR será apropriada e com todas as
proteções necessárias de modo se evitar qualquer
contaminação do solo pelo resíduo. Nesses
termos, os resíduos deverão ser armazenados
sobre superfície impermeabilizada e provida de

contenção, canaletas coletoras
separadoras de água e óleo.
Controles

e

caixas

Todas as coletas deverão ser registradas
em fichas ou formulários de controle, que serão
posteriormente computadas em controles de
entrada, saída e tipo de resíduo sempre de acordo
com a legislação Estadual.
Além destas informações a ficha deverá
conter campos para observações de não
conformidades, ou qualquer outra ocorrência.
Também é necessária a identificação dos
responsáveis, da fonte geradora do resíduo, de
seu armazenamento e coleta.
3.15.8.

Plano de sinalização para o tráfego nos
acessos principais

Objetivando a segurança, não dos
operários que irão trabalhar na construção das
UTEs, como também das pessoas que habitam o
entorno do empreendimento, será implantado um
Programa de Comunicação e Sinalização Viária
nos principais acessos a área, bem como no
interior da mesma.
Tal programa faz necessário na medida
em que reduz o risco de acidentes relativos ao
trânsito de veículos e de pedestres, em especial
durante as obras.
Desta forma, está prevista a implantação
um sistema de sinalização para atender as
necessidades de segurança do empreendimento.
Esse sistema consiste na colocação de
placas indicativas e na instalação de
equipamentos de comunicação, visando orientar o
trânsito nas imediações de acesso às UTEs ao
longo das vias de acesso. Tais procedimentos
serão executados obedecendo as Normas
Técnicas vigentes.
No Programa de Comunicação e
Sinalização serão utilizadas sinalizações de
comunicação visual interna e externa à área do
empreendimento, visando regulamentar, advertir
ou indicar quanto ao uso das vias de circulação
pelos veículos, equipamentos e pessoas, sempre
objetivando a da segurança e a eficiência.
Assim sendo serão instalados em locais
estratégicos dispositivos de sinalização vertical
para o controle de trânsito, transmitindo
mensagens fixas, mediante símbolos ou legendas
pré-conhecidas e legalmente instituídas pelas
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Normas Técnicas e pelo DER, e serão constituídas
por chapas com películas retro-reflexivas e
aplicadas sobre postes fixadores.
A eficiência dos dispositivos de
sinalização é uma consequência de sua
localização especial, ângulo de visibilidade e
posição de percepção da mensagem. Para maior
facilidade de percepção, serão, eventualmente,
utilizadas nos dois lados da via e/ou
repetidamente, voltadas para o mesmo sentido de
tráfego.
Ao longo da RJ 168, principal acesso a
área onde se pretende implantar as UTEs, serão
instaladas, além das placas indicativas, pinturas
de faixas, cujo projeto específico será apresentado
ao Departamento de Estradas e Rodagens - DER.
As placas de sinalização, suas letras e
símbolos serão executados de acordo com as
prescrições normativas e obedecerão os tipos a
seguir.
•

PERIGO

Fundo branco com desenho oval de cor
vermelha dentro de um retângulo preto. Uma linha
branca deverá separar o perímetro exterior do oval
vermelho, do retângulo preto. A palavra PERIGO
será escrita em branco dentro do oval vermelho. O
conjunto assim descrito deverá ficar na parte
superior da área do sinal. O tamanho do oval e da
palavra PERIGO variará de modo proporcional
com a escala de execução. As mensagens que
serão incluídas na parte inferior serão breves,
porém completas.
•

INFORMATIVA

Fundo branco com retângulo azul
localizado na parte superior da área total do aviso.
A informação do retângulo azul será com letras
brancas. As informações na parte inferior serão em
letras pretas sobre o fundo branco.
•

PRECAUÇÃO

Fundo amarelo com um retângulo preto. A
mensagem em cor amarela deverá ficar centrada
no retângulo preto, o qual ficará na parte superior
da área total do sinal.
•

SEGURANÇA

Retângulo verde sobre o fundo branco. A
mensagem em cor branca ficará sobre o retângulo
verde.
•

DIRECIONAL

Fundo branco, em flechas brancas sobre o
retângulo preto. A mensagem deverá ser pintada
na parte inferior com letras pretas sobre o fundo
branco.
•

REGULAMENTAÇÃO

Fundo branco com tarja vermelha e o
símbolo em preto.
•

ADVERTÊNCIA

Fundo amarelo com tarja preta e o símbolo
em preto.
•

INDICAÇÃO

Fundo verde com tarja branca e o símbolo
em branco.
•

IDENTIFICAÇÃO E EDUCAÇÃO

Fundo branco onde a tarja será em preta e
o símbolo em preto.
O detalhamento desta Programa, com os
dizeres das placas suas localizações, quantidades
e demais dados necessários a implantação do
mesmo será apresentado com da solicitação da
Licença de Instalação.
3.15.9.

Tráfego e melhoria dos acessos
rodoviários principais

O Plano Rodoviário Estadual instituído
pelo Decreto nº 995, de 16/11/1976, estabeleceu
que as rodovias fluminenses teriam a sigla RJ,
seguida de três algarismos, sendo:
• as rodovias situadas a oeste do meridiano
43º10'GR, onde está situada a capital, contém
números ímpares. Exemplo: RJ – 157 e,
• as rodovias situadas a leste deste mesmo
ponto, contém números pares. Exemplo: RJ106.
Algumas destas rodovias servem de leito
à ruas e avenidas que circulam dentro de alguns
municípios, como as RJ-196 e 224 que
atravessam o Município de São Francisco de
Itabapoana e se configuram os principais acessos
ao sítio do empreendimento.
As RJ- 196 e RJ- 224 são classificadas
quanto às suas funcionalidades como rodovias
secundárias que se configuram como as rodovias
que distribuem o tráfego das rodovias tronculares
e conecta grandes cidades do estado e a quanto à
situação física de ambas a classificação é
pavimentadas, que se configuram naquelas cuja
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superfície de rolamento encontra-se devidamente
revestida com asfalto.
A RJ-196, oficialmente denominada
Estrada Campos- Barra, possui 197 Km de
extensão e é a principal via de acesso às praias de
São Francisco do Itabapoana e para o Estado do
Espírito Santo.,adentrando o município de São
João da Barra, passa por diversos distritos e cruza
a BR 356.
A RJ-224, oficialmente denominada como
Rodovia Afonso Celso é a principal via de acesso
entre os municípios de Campos e São Francisco
de Itabapoana, indo até a divisa com o estado do
Espírito Santo. Possui 71 quilômetros de extensão
e é considerada a “mais tranquila” da região,
segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).
A RJ-224 tornou-se perigosa devido as
boas condições da pista. A via sofreu a última
reforma há oito anos, mas até hoje preserva um
bom estado de conservação. Por isso, muitas
vezes a estrada é um convite para a alta
velocidade.
Apesar de ser considerada “tranquila”
ainda ocorrem algumas imprudências, como a
ultrapassagem irregular de veículos e o não uso do
farol baixo.
A RJ-224 é para o Norte Fluminense uma
das rotas mais utilizadas para o escoamento da
produção agrícola, principal atividade econômica
da região e no verão a movimentação de acesso
as praias é crescente, aumentando o volume de
tráfego e necessitando reforço com a ação da
Polícia Rodoviária Estadual.
O asfaltamento da RJ-224 teve início, de
acordo com historiadores no trecho entre
Travessão de Campos e São Francisco em 1978.
Seis anos depois o trecho entre São Francisco e
Praça João Pessoa também foi contemplado. Em
1990, a via que liga Praça João Pessoa a Barra do
Itabapoana recebeu o asfalto.
As duas rodovias, a RJ-196 e a RJ-224,
são classificadas como rodovia de pista simples de
mão dupla, ou seja, rodovia com apenas uma faixa
de rolamento em cada sentido, sem separação
física ou operacional dos fluxos opostos
De acordo com o levantamento
disponibilizado pelo DER de 2014, a média mensal
do número de acidentes segundo a gravidade para
estas rodovias são:

RODOVIA
RJ-196
RJ-224

MORTO
0
1

FERIDO
2
1

S/VÍTIMA
1
1

TOTAL
3
3

Conforme o Glossário de Termos Técnicos
Rodoviários, que pode ser encontrado no site
oficial do DNIT, “Define-se como ‘Faixa de
Domínio a base física sobre a qual assenta uma
rodovia, constituída pelas pistas de rolamento,
canteiros,
obras-de-arte,
acostamentos,
sinalização e faixa lateral de segurança, até o
alinhamento das cercas que separam a estrada
dos imóveis marginais ou da faixa do recuo”.
Desta forma a Faixa de Domínio são áreas
laterais as pistas, de utilidade pública e
dependendo de sua localização, se é uma Rodovia
Estadual ou Federal sua responsabilidade pode
ser do DAER, DNIT ou outro órgão Estadual
responsável; se a Estrada é Municipal e Rural, a
responsabilidade é da Prefeitura do Município.
No caso em estudo as rodovias RJ-196 e
RJ 224 são rodovias estaduais e as mesmas são
de responsabilidade do Departamento de Estradas
de Rodagem – DER/RJ.
As faixas de domínio servem sobretudo
para construção e operação da rodovia,
dispositivos de acessos, postos de serviços
complementares,
pistas
de
rolamento,
acostamento, canteiro central e faixas lindeiras
destinadas a acomodar os taludes de corte, aterro
e elementos de drenagem, como também áreas de
escape.
Para a utilização da faixa de domínio deve
ser solicitada uma autorização aos órgãos
responsáveis e seguir os procedimentos e
documentações necessários para formalizar a
autorização do uso desta faixa.
A ocupação ou uso da faixa de domínio,
temporária ou permanente, por instalações de
serviços públicos ou particulares, pode ser
permitida em alguns casos:
• Transmissão ou distribuição de dados (telefonia,
tv a cabo, fibra óptica, etc.);
• Transmissão ou distribuição de energia elétrica;
• Polidutos (adutoras, oleodutos, gasodutos,
galerias de esgoto e água pluvial, tubulações
diversas, etc.);
• Engenhos publicitários (painéis simples, painéis
luminosos,
placas
indicativas,
painéis
eletrônicos, etc.)
• Acessos (comercial, particular ou público)
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• Equipamentos de telecomunicações (torres ou
antenas de telecomunicações)
• Trailers e outros tipos de instalações a critério do
Departamento responsável.
De forma a apresentar o Estudo de
Tráfego para as rodovias de acesso ao
empreendimento, seguem abaixo os quadros com
o Fluxo Horário Viário das Rodovias RJ-196 e RJ224 que dão acesso direto ao empreendimento em
ambos sentidos:
Horas
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

RODOVIA RJ-196 SENTIDO BUENA
Veículos
Ônibus/
Motos
Leves
Caminhão
3
10
2
10
30
2
13
35
4
17
58
6
10
35
5
25
95
3
17
92
7
19
80
4
13
31
8
10
28
9
11
42
7
13
33
4
2
13
3
5
10
1
2
3
2

Total
15
42
52
81
50
123
116
103
52
47
60
50
18
16
7

Figura 3.242 – Tráfego na Rodovia – 196 sentido Buena

Horas

RODOVIA RJ-196 SENTIDO SÃO FRANCISCO
Veículos
Ônibus/
Motos
Leves
Caminhão
7
7
9
11
10
4
10
14
2
13
10
3

Total

06:00
07:00
08:00
09:00

07:00
08:00
09:00
10:00

13
25
26
26

10:00

11:00

5

15

2

22

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

5
16
8
6
5
3
6
4
3
1

20
24
20
7
8
9
7
1
1
2

9
10
5
1
3
2
1
3
2
1

34
40
33
14
15
14
14
8
6
4

Figura 3.243 – Tráfego na Rodovia – 196 sentido São Francisco

Horas
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

RODOVIA RJ-224 SENTIDO RJ-196
Veículos
Ônibus/
Motos
Leves
Caminhão
37
105
20
70
175
22
52
158
31
63
210
23
39
195
22
56
210
22
51
160
28
85
220
20
58
125
16
53
113
27
67
144
30
58
123
24
47
169
14
24
107
15
20
82
16

Figura 3.244 – Tráfego na Rodovia – 224 sentido RJ-196

Horas
06:00
07:00
08:00
09:00

07:00
08:00
09:00
10:00

RODOVIA RJ-224 SENTIDO CAMPOS
Veículos
Ônibus/
Motos
Leves
Caminhão
34
125
24
70
195
21
34
103
19
57
200
21

Total
183
286
156
278

10:00

11:00

64

200

28

292

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

75
85
108
37
56
54
55
65
26
29

235
210
270
129
117
159
153
110
88
81

38
35
16
20
16
27
30
26
6
5

348
330
394
186
189
240
238
201
120
115

Figura 3.245 – Tráfego na Rodovia – 224 sentido Campos

Com esse estudo destacamos um Volume
Diário Médio (VDM) para a Rodovia RJ-196 de
aproximadamente 1.200 veículos e um VDM para
a Rodovia RJ-224 de aproximadamente 7.000
veículos.
No estudo apresentado o horário de pico
(horário que contêm os maiores volumes de
veículos de uma via), para a RJ-196 no sentido
Buena se situa entre 11h e 12h de um dia de
semana típico e em sentido São Francisco se situa
entre 12h e 13h. E o Volume Horário de Pico (VHP)
para a RJ-224 se situa entre 13h e 14h de um dia
de semana típico e em sentido São Francisco se
situa entre 13h e 14h.
O principal acesso ao empreendimento se
dá pela RJ-196 e será necessária a implantação
de melhoria ao acesso ao empreendimento onde
se apresenta como importante a implantação de
via de desaceleração na faixa de domínio da
rodovia no lado do empreendimento e do lado
oposto um recuo com um retorno para a travessia
da rodovia, conforme ilustrado na imagem a seguir
apresentada.

Total
162
267
241
296
256
288
239
325
199
193
241
205
230
146
118

Figura 3.246 – Melhoria dos acessos ao empreendimento

Este projeto viário será submetido ao
Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Rio de Janeiro -DER/RJ, para
aprovação quando do detalhamento do projeto e
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do
licenciamento
empreendimento.

de

instalação

do

Somada a melhoria física dos acessos,
também será implantada sinalização adequada
conforme plano de sinalização apresentado no
próximo item deste capítulo.

3.15.10. Uso e ocupação do solo confrontantes
do gasoduto e aqueduto
Os elementos considerados confrotantes ao
gasoduto terrestre e o aqueduto são o gasoduto da
GASCAV existente com o ponto (PT08) de
conexão com uma distância aproximada do
terreno de 17 Km; duas linhas de transmissão LT
345Kv CAMPOS/VITÓRIA C1 e C2; uma Unidade
de Conservação Estadual denominada Estção
Ecológica de Guaxindiba, com sua zona de
amortecimento e a malha rodoviária
com
destaque as rodovias RJ-224, RJ-196 e RJ -232.
A planta apresentada a seguir ilustra os
confrantantes acima descritos.
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PLANTA DOS CONFRONTANTES – GASODUTO DA GASCAV, LINHA DE TRANSMSSÃO E RODOVIAS
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DETALHE DOS CONFRONTANTES: GASODUTO DA GASCAV, LINHA DE TRNAMISSÃO, UC -ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE
GUAXINDIBA (MATA DO CARVÃO) E RODOVIAS
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3.15.11. Procedimentos de emergência para
caso de acidentes de manobra de
embarcações
Como um procedimento de emergência
em caso de acidentes em manobras de
embarcações será desenvolvido especificamente
para cada uma das unidades marítimas em
operação no Porto Norte Fluminense um Plano de
Emergência Individual (PEI).
No PEI, estão previstas ações a serem
adotadas no caso de incidentes de poluição por
óleo, em atendimento à Resolução CONAMA
398/2008. Por meio da implantação do plano, a
PNF deve garantir que as ações de resposta
previstas para atendimento aos incidentes sejam
atendidas de imediato, com o emprego de
recursos próprios, humanos e materiais.
Os
cenários
acidentais,
com
consequências que ultrapassem os limites da
unidade marítima, são tratados no Plano de
Emergência para Vazamento de Óleo (PEVO).
Assim, enquanto o PEI de cada uma das unidades
marítimas apresenta as ações de resposta para
incidentes a bordo, o PEVO apresenta as ações e
procedimentos de resposta complementares, que
são adotados fora dos limites das instalações (no
mar ou em terra), onde a unidade marítima não
tem condições de atuar ou coordenar a atuação.
A bordo de cada unidade marítima,
existem equipamentos e materiais de resposta
compondo o kit SOPEP, conforme definido na
Convenção Internacional para Prevenção da
Poluição Causada Por Navios (MARPOL 73/78),
promulgada no Brasil por meio do Decreto 2.508,
de 04/03/98, Anexo II.3.4-2 - Equipamentos e
Materiais de Resposta. No documento, é
apresentada a relação e o quantitativo de EPIs
(equipamentos de proteção individual) existentes
nas unidades. Equipamentos e materiais de
resposta para incidentes que ultrapassem os
limites da unidade marítima estão relacionados no
PEVO.
O PEI deve estar operacional, ser
divulgado às partes interessadas, ser revisado
periodicamente (análise de riscos, modificações
físicas e operacionais, incidentes e simulados) e
auditado a cada dois anos.
Os
relatórios
periódicos
de
acompanhamento do Plano de Emergência
Individual são documentos públicos e podem ser
solicitados ao Ibama.

Cada unidade marítima e as embarcações
associadas a ela possuem seus próprios Planos
de Emergência. Dessa forma, não são
disponibilizados aqui todos os planos.
3.15.12. Previsão da mão de obra na Operação
das atividades
A prioridade é dar a preferência para
contratação da mão de obra local e para isso o
empreendimento irá implantar Programas de
Capacitações.
Atividades que dependam de experiência
estas sim poderão ser contratadas fora se
necessário.
a) Mão de obra direta
A mão de obra direta prevista a ser
utilizada na operação do Parque Termoelétrico
encontra-se listada por atividade, a seguir
FASE DE OPERAÇÃO – MÃO DE OBRA DIRETA
NÚMERO DE
FUNÇÃO
FUNCIONÁRIO
Manutenção no traçado, na
Aqueduto
10
área de servidão e casa de
bombas (Estação elevatória)
Manutenção e conservação
Atracação sem cais
5
das estruturas
Procedimentos de “ship to
Regaseificação e
ship” e processo de
10
Descompressão
regaseificação e
descompressão
Controle de vazamento e
Gasoduto Terrestre
5
manutenção no traçado e na
área de servidão
Manutenção e controle no
Gasoduto Submarino
5
traçado
Manutenção e controle no
Oleoduto Submarino
5
traçado
Procedimentos no
UPGN
20
Processamento de Gás
Tancagem de
Procedimentos de Controle na
20
Petróleo
Tancagem
Procedimentos no Tratamento
ETA
40
de Água
90 trabalhadores em cada
UTEs
180
UTE
TOTAL
300
ATIVIDADES

b) Mão de obra indireta
A mão de obra indireta é aquela formada
pelos profissionais que exercem atividades que se
configuram como complementares à operação do
empreendimento.
Essas atividades complementares se
configuram como aquelas que fornecem insumos
necessários
ao
funcionamento
do
empreendimento, que não se configuram como
atividades fi do mesmo, tais como:
• fornecimento de materiais de manutenção,
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•
•
•
•
•
•

fornecimento de máquinas e equipamentos
fornecimento de alimentção
fornecimento de material de limpeza
fornecimento de material de escritório
empresas para retirada de resíduos,
dentre outras.

Soma-se a esta a mão de obra aqueles
referentes aos empregos indiretos gerados na
economia local em função da insersão da mão de
obra direta do empreendimento o que gerará o
aumento do fator renda x emprego.
Isto posto, para empreendimentos do
porte do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense, considerando a situação econômica
do município de sua inserção estima-se uma
relação de 3:1, ou seja, para cada 1 emprego
direto serão gerados 3 empregos indiretos.
Assim sendo, estando prevista para a
operação do empreendimento a contratação direta
de 300 funcionários e serão gerados 900
empregos indiretos
3.16.

FATOR DE COMPENSAÇÃO ENERGÉTICA

Com o propósito de favorecer o
desenvolvimento sustentável e aumentar a
participação das fontes renováveis na matriz
energética Estado do Rio de Janeiro, o Decreto nº
41.318/08, de 26 de maio de 2008, dispõe sobre o
mecanismo de compensação energética de
térmicas a combustíveis fósseis a serem
instaladas no Estado, instituindo o Mecanismo de
Compensação Energética (MCE) como parte do
Plano de Abatimento de Emissão dos Gases de
Efeito Estufa, para combater o aquecimento global
e reforçar a oferta energética no Estado do Rio de
Janeiro.
Este decreto estabelece o Fator de
Compensação Energética (FCE) que determinará
o percentual de potência elétrica a ser
compensada (MW), em função do combustível a
ser utilizado (FCE1), e o percentual de potência a
ser compensada por eficiência energética (FCE2)
conforme tabela apresentada na imagem a seguir:

No caso da UTE PNF I e PNF II, para
termelétricas a gás natural nos termos do art. 2º do
Decreto Estadual, o FCE é de 3%, sendo 2% para
fins de compensação através de renováveis e 1%
para compensação por meio de eficiência
energética. Tais percentuais devem ser aplicados
sobre a potência total instalada para se obter as
potências a serem compensadas.
O empreendedor, ao implantar uma Usina
Termelétrica, aplicará o FCE à potência total
instalada pelo empreendimento para obter a
potência a ser compensada (PC), conforme
detalhado nos parágrafos a seguir:
•

PC = FCE x PI

Sendo PI a Potência Total instalada em
MW e PC a soma da compensação por energia
renovável (PCR) com a compensação por
eficiência energética (PCEE), como se segue.
•
•

PCR (MW) = FCE1 x PI
PCEE (MW) = FCE2 x PI

Para o cálculo da equivalência do PCEE
em Energia a ser Economizada - MWh (EE) pelos
programas
a
serem
implantados
nesta
compensação tem-se que:
•

EE (MWh) = PCEE(MW) x FC x 8760
horas por ano

Onde se considera FC (fator de
capacidade) para o Estado do Rio de Janeiro igual
a 80%.
Portanto a compensação energética para
cada UTE (PNF I e PNFII) será:
•
•
•
•
•
•
•
•

PC = FCE x PI
PC = 3% x 1.700 MW = 51 MW
PCR = FCE1 x PI
PCR = 2% x 1.700 MW = 34 MW
PCEE = FCE2 x PI
PCEE = 1% x 1.700 MW = 17 MW
EE = PCEE(MW) x FC x 8760 horas por ano
EE = 17 MW x 80% x 8760 horas por ano =
119.136 MWh

Fazendo -se o cálculo da equivalência do
PCEE em Energia a ser Economizada - MWh (EE)
pelos programas a serem implantados nesta
compensação tem-se que:
Figura 3.247: Tabela do Fator de Compensação Energética

•

EE = 119.136 MWh
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Para ter um aumento da eficiência
energética será necessária a implantação de
ações que resultem em economia de energia que
seja passível de verificação por meio de
indicadores de intensidade energética ou de
medição direta, que permitam constatar a redução
da demanda e/ou do consumo de energia, de
acordo com o Programa Estadual de
Racionalização do Uso de Energia da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Energia, Indústria e Serviços.
Durante o processo de licenciamento
ambiental do empreendimento, o Mecanismo de
Compensação Energética será detalhado, com a
indicação do Fator de Compensação Energética
(FCE) nos Termos de Referência, durante a
requisição da Licença Prévia (LP). A compensação
será detalhada quando da solicitação da Licença
de Instalação (LI).
Os projetos serão implantados ao longo do
período da primeira concessão, sendo que a
metade da capacidade de geração de energia
renovável devida, nos termos do Decreto em
questão, deverá ser implantado plenamente nos
primeiros 05 (cinco) anos, a contar da licença de
operação do estabelecimento, como estabelece o
Art 4° do referido Decreto.
O Art 5º, estabele que será admitida a
compensação em empreendimentos em energia
renovável mediante a formação de consórcio de
empresas, bem como via o estabelecimento de
contratos de parceria público-privadas (PPP).
Nesses casos, a parcela investida pelo
empreendedor
deverá
estar
claramente
identificada e corresponder a quantidade de
energia a ser devidamente compensada.
O empreendedor será livre para selecionar
o arranjo institucional que for mais conveniente
para efetivar a devida compensação, sendo que o
arranjo final deverá ser comunicado e
acompanhado pelo Estado.
Os créditos de carbono que porventura
poderão ser obtidos com a implantação dos
projetos no Estado do Rio de Janeiro serão de
propriedade do empreendedor na efetiva
proporção do capital investido, inclusive em
consórcios.

3.17.

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS

Um breve histórico da evolução de
arrecadação Municipal de São Francisco de
Itabapoana nos últimos quatro anos, nos revela os
seguintes números:
•

Ano de 2013

RECEITAS

Descrição

Valor Arrecadado em
2012 – R$

Receitas Tributárias
Receitas de Transferências
Receita Total

3.534.832,34
63.981.802,02
67.516.634,36

•

Evolução das Receitas
em relação à Receita
Total -%
2013

2012

5,24
94,76
100

5,77
94,23
100

Ano de 2014

RECEITAS

Descrição

Valor Arrecadado em
2012 – R$

Receitas Tributárias
Receitas de Transferências
Receita Total

3.534.832,34
63.981.802,02
67.516.634,36

•

Evolução das Receitas
em relação à Receita
Total -%
2014

2013

5,24
94,76
100

5,77
94,23
100

Ano de 2015

RECEITAS

Descrição

Valor Arrecadado em
2012 – R$

Receitas Tributárias
Receitas de Transferências
Receita Total

3.534.832,34
63.981.802,02
67.516.634,36

•

Evolução das Receitas
em relação à Receita
Total -%
2015

2014

5,24
94,76
100

5,77
94,23
100

Ano de 2016

RECEITAS

Descrição

Valor Arrecadado em
2012 – R$

Receitas Tributárias
Receitas de Transferências
Receita Total

3.534.832,34
63.981.802,02
67.516.634,36

•

Evolução das Receitas
em relação à Receita
Total -%
2016

2015

5,24
94,76
100

5,77
94,23
100

Ano de 2017

RECEITAS

Descrição

Valor Arrecadado em
2012 – R$

Receitas Tributárias
Receitas de Transferências
Receita Total

3.534.832,34
63.981.802,02
67.516.634,36
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Evolução das Receitas
em relação à Receita
Total -%
2017

2016

5,24
94,76
100

5,77
94,23
100

•

Ano de 2018

RECEITAS

Descrição

Valor Arrecadado em
2012 – R$

Receitas Tributárias
Receitas de Transferências
Receita Total

3.534.832,34
63.981.802,02
67.516.634,36

•

Evolução das Receitas
em relação à Receita
Total -%
2018

2017

5,24
94,76
100

5,77
94,23
100

Ano de 2019

RECEITAS

Descrição

Valor Arrecadado em
2012 – R$

Receitas Tributárias
Receitas de Transferências
Receita Total

3.534.832,34
63.981.802,02
67.516.634,36

Evolução das Receitas
em relação à Receita
Total -%
2019

2018

5,24
94,76
100

5,77
94,23
100

O município de acordo com os números
acima, possui dependência financeira de repasses
dos governos federal e estadual em torno de 94%,
incluindo neste percentual os royalties do petróleo.
A receita tributária do município, ou seja,
os tributos diretamente arrecadados, vem
sofrendo uma redução desde 2010 ficando numa
faixa em torno de 5% da receita orçamentária total
do município.
Estes números espelham a estagnação da
economia municipal e o aumento de sua
dependência financeira dos governos federal e
estadual, bem como a necessidade do município
em atrair empreendimentos que possam agregar
valores a economia municipal.
Neste contexto, a implantação do Terminal
Canaã, bem como sua operação, nos moldes a
que se propõe, irão contribuir para o aumento da
arrecadação municipal, tanto nas receitas
tributárias como também nas receitas de
transferência.
São Francisco de Itabapoana, com 62
quilômetros de litoral confrontante com oito dos
dez maiores campos petrolíferos do Brasil, é
classificada como Município Limítrofe, o que
representa uma parcela de royalties bastante
modesta, se comparada aos integrantes da Zona
de Produção Principal (ZPP) de petróleo e gás.
A implantação do Parque Termoelétrico
Porto Norte Fluminense tem o condão de mudar a
vida deste município e de todos seus cidadãos,
pois as empresas uma vez instaladas no
Condomínio, gerarão não apenas empregos,

receita tributária adicional, melhorarão a
infraestrutura da municipalidade , mas sobretudo
levarão a Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis, inarredavelmente, a
reclassificar, por força da Lei vigente, São
Francisco de Itabapoana como Zona de Produção
Principal, o que multiplicará por muitas vezes o
valor dos
royalties
percebidos hoje pelos
cidadãos franciscanos.
O Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense representa, nesses termos, uma
oportunidade incomparável de superação social e
de crescimento econômico sustentável para o
Município e para toda a região do Norte
Fluminense, uma das mais pobre do Estado do Rio
de Janeiro.
Como
afirmado
anteriormente,
o
Município percebe royalties de Petróleo, como
município limítrofe, de aproximadamente R$ 8
milhões de reais por ano. Com a instalação do
Terminal Canaã o Município passará a receber só
de royalties aproximadamente R$ 60 milhões por
ano, fora eventuais benefícios da Participação
Especial. Uma injeção anual, que permitirá elevar
a qualidade de vida do Município a outros
patamares
de
qualidade
de
vida
e
desenvolvimento sustentável. Isso sem contar,
evidentemente,
com
o
crescimento
da
arrecadação tributária da região.
O ISS sobre a construção bem como as
taxas de licença da obra de implantação do
Terminal Canaã, gerará para os cofres municipais
um valor estimado em R$ 300.000,00 ao longo de
5 anos previstos para as obras e a ocupação do
Empreendimento. Tal valor representa 8% da
receita tributária do município.
Mas, o impacto permanente sobre a
economia municipal serão os tributos oriundos da
operação do Empreendimento. Tais valores
podem ser assim estimados:
• ISS...................................
R$ 2.000.000,00
• ICMS...............................
R$ 200.000,00
• Transferências
(ICMS,royalties,etc)..
R$ 60.000.000,00
• Total anual.........................R$ 62.200.000,00
À esta arrecadação que representa 92% da
receita atual direta some-se todas as receitas
municipais proporcionadas indiretamente pela
ampliação da massa salarial na região pelo

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3-261

incremento do comércio e pela expansão do fator
renda x consumo no município.
Tal valor, somado ao arrecadado com
tributação direta do Empreendimento deverá
render aos cofres públicos um total da ordem de
R$ 80 milhões por ano. Este valor representa um
impacto positivo extremamente significativo na
economia municipal.
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4.PRINCIPAIS PLANOS E PROGRAMAS
COLOCALIZADOS EXISTENTES NA ÁREA DE
INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO?
Os programas dos Governos Federal,
Estadual e Municipal para a Área de Influência do
empreendimento incluem desde a melhoria na
infraestrutura básica, como, por exemplo,
benefícios na área da saúde e saneamento,
implantação de programas sociais, projetos para
o setor agropecuário entre outros. Os principais
planos, programas e projetos desenvolvidos ou
em fase de implantação no município e no Estado
do Rio de Janeiro são apresentados a seguir.
Cabe ressaltar que eles não sofrerão
nenhum tipo de interferência com a implantação
do empreendimento.
4.1 PLANOS E PROGRAMAS FEDERAIS
EXISTENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO
EMPREENDIMENTO


Programa Nacional de Capacitação
das Cidades (PNCC)

Executado
pelo
Ministério
de
Desenvolvimento Regional, este programa tem
entre seus princípios básicos, conforme descrito
no portal do ministério, “a construção da
igualdade a melhoria da qualidade de vida nas
cidades brasileiras...”
Este programa visa fortalecer a
capacidade técnica e institucional dos municípios
em diferentes áreas, como planejamento,
serviços urbanos e gestão territorial – mas só
atende as cidades que tenham um Plano Diretor
Municipal. O PNCC apóia as cidades em várias
frentes, entre elas a modernização institucional
do desenvolvimento urbano; capacitação e
treinamento de equipes técnicas e atores sociais
em legislação e gestão urbanística e ambiental,
cartografia e processamento de dados;
elaboração, acompanhamento e avaliação de
projetos; e aquisição de equipamentos de
informática para modernização da administração
municipal no setor de desenvolvimento urbano.
As atividades do programa incluem, entre outras,
assessoria ao desenvolvimento de planos e
programas e ações locais, desde que a atividade
se constitua também em promoção da formação
das equipes locais; divulgação de experiências
bem-sucedidas de gestão municipal e de gestão
compartilhada intermunicipal.



Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI)

O programa articula um conjunto de
ações visando à retirada de crianças e
adolescentes de até 16 anos das práticas de
trabalho infantil, exceto na condição de aprendiz
a partir de 14 anos.
O PETI compõe o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) e tem três eixos
básicos: transferência direta de renda a famílias
com crianças ou adolescentes em situação de
trabalho,
serviços
de
convivência
e
fortalecimento
de
vínculos
para
crianças/adolescentes
até
16
anos
e
acompanhamento familiar através do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) e
Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS).
O programa reconhece a criança e o
adolescente como sujeito de direito, protege-as
contras as formas de exploração do trabalho e
contribui para o desenvolvimento integral. Com
isso, o PETI oportuniza o acesso à escola formal,
saúde, alimentação, esporte, lazer, cultura e
profissionalização, bem como a convivência
familiar e comunitária;
As famílias do PETI têm compromissos
que devem ser observados. Cabe a elas o
comprometimento da retirada de todas as
crianças e adolescentes de até 16 anos de
atividades de trabalho e exploração e a retirada
de todas as crianças/adolescentes até 18 anos
das atividades previstas na Lista das Piores
Formas de Trabalho Infantil.
Na área da educação, é necessário que
crianças ou adolescentes de 6 a 15 anos
possuam matrícula e frequência escolar mínima
de 85%. Para os adolescentes de 16 e 17 anos
de idade, a matrícula e a frequência escolar
mínima devem ser de 75%.
Na área de saúde, cabem às gestantes e
lactantes o comparecimento às consultas de prénatal e a participação nas atividades educativas
sobre aleitamento materno e cuidados gerais
com a alimentação e saúde da criança. Para as
crianças menores de 7 anos, é exigido o
cumprimento do calendário de vacinação e o
acompanhamento
do
crescimento
e
desenvolvimento infantil.
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Na área da assistência social, é exigido
que as crianças e adolescentes de até 15 anos
em risco ou retiradas do trabalho infantil
possuam a frequência mínima de 85% da carga
horária relativa aos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos da Proteção Social
Básica.
Ao ingressar no PETI, a família tem
acesso à transferência de renda do Bolsa
Família, quando atender aos critérios de
elegibilidade, devido ao processo de integração
dos programas. Às demais famílias também é
garantida a transferência de renda através do
PETI. Assim, a articulação dos dois programas
fortalece o apoio às famílias, visto que pobreza e
trabalho infantil estão amplamente relacionados
nas regiões de maior vulnerabilidade.
Após a transferência de renda, toda
criança e adolescente que for encontrado em
situação de trabalho, deve ser, obrigatoriamente,
inserida no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos. Esse serviço é
ofertado pela Proteção Social Básica com
estreita articulação com o responsável pelo PETI
no município.


Programa Bolsa Família (PBF)

O Bolsa Família é um programa de
transferência direta de renda que beneficia
famílias em situação de pobreza e de extrema
pobreza em todo o país. O Bolsa Família integra
o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), que tem como
foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com
renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais,
e está baseado na garantia de renda, inclusão
produtiva e no acesso aos serviços públicos.
O Bolsa Família possui três eixos
principais focados na transferência de renda,
condicionalidades e ações e programas
complementares. A transferência de renda
promove o alívio imediato da pobreza. As
condicionalidades reforçam o acesso a direitos
sociais básicos nas áreas de educação, saúde e
assistência social. Já as ações e programas
complementares objetivam o desenvolvimento
das famílias, de modo que os beneficiários
consigam superar a situação de vulnerabilidade.
O Programa atende famílias em todo
território nacional de acordo com o perfil e tipos
de benefícios: o básico, o variável, o variável
vinculado ao adolescente (BVJ), o variável

gestante (BVG) e o variável nutriz (BVN) e o
Benefício para Superação da Extrema Pobreza
na Primeira Infância (BSP). Os valores dos
benefícios pagos pelo PBF variam de acordo
com as características de cada família considerando a renda mensal da família por
pessoa, o número de crianças e adolescentes de
até 17 anos, de gestantes, nutrizes e de
componentes da família.
A seleção das famílias para o PBF é feita
com base nas informações registradas pelo
município no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal, instrumento de
coleta de dados que tem como objetivo identificar
todas as famílias de baixa renda existentes no
Brasil.
Com base nesses dadosa Secretaria
Especial de Desenvolvimento Social (SEDS) do
Ministério da Cidadania, seleciona, de forma
automatizada, as famílias que serão incluídas no
PBF.
Sendo assim, segundo a Prefeitura de
São Francisco de Itabapoana, 4200 pessoas
deste município são assistidas com o Bolsa
Família.


Programa Farmácia Popular

Este Programa do Governo Federal,
ligado ao Minstério da Saúde, tem por objetivo
ampliar o acesso aos medicamentos para as
doenças mais comuns entre os cidadãos. O
Programa possui uma rede própria de Farmácias
Populares e parceria com farmácias e drogarias
da rede privada, chamada de "Aqui tem Farmácia
Popular".


Programa Saúde para Todos

Este Programa, ligado ao Ministério da
Saúde, é uma ampliação do Programa Saúde da
Família e tem por objetivo desenvolver ações
voltadas para a promoção e prevenção da saúde,
inclusive a domicílio, alcançando assim a meta
de aumentar a cobertura assistencial.


Gerenciamento Costeiro

É um programa do Governo Federal que
tem como objetivo orientar e disciplinar a
utilização racional dos recursos ambientais da
Zona Costeira de forma a contribuir para a
elevação da qualidade de vida da população,
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promovendo a proteção de seu patrimônio
natural, histórico, étnico e cultural.
Está integrado ao Programa Nacional do
Meio Ambiente II (PNMA II), desenvolvido pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA).
A partir da promulgação da Lei Federal
nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que instituiu o
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro PNGC, fundamentado na Política Nacional de
Meio Ambiente, os estados ficam obrigados a
instituírem
coordenações
estaduais
de
Gerenciamento Costeiro.
Dessa forma, conforme o Decreto n°
5.300, de 2004, que regulamenta o PNGC,
Compete ao Estado do Rio de Janeiro, através
da sua coordenação Estadual de Gerenciamento
Costeiro, as seguintes atribuições:
O Poder Público Estadual, na esfera de
suas competências e nas áreas de sua
jurisdição, planejará e executará as atividades de
gestão da zona costeira em articulação com os
Municípios e com a sociedade, cabendo-lhe:
I - designar
execução do PEGC;

o

Coordenador

para

II - elaborar, implementar, executar e
acompanhar o PEGC, obedecidas a legislação
federal e o PNGC;
III - estruturar e manter o subsistema
estadual de informação do gerenciamento
costeiro;
IV - estruturar, implementar, executar e
acompanhar os instrumentos previstos no art. 7°,
bem como os programas de monitoramento cujas
informações
devem
ser
consolidadas
periodicamente em RQA-ZC, tendo como
referências o macrodiagnóstico da zona costeira,
na escala da União e o PAF;
V - promover a articulação intersetorial e
interinstitucional em nível estadual, na sua área
de competência;
VI - promover o fortalecimento das
entidades
diretamente
envolvidas
no
gerenciamento costeiro, mediante apoio técnico,
financeiro e metodológico;
VII - elaborar e promover a ampla
divulgação do PEGC e do PNGC;
VIII - promover a estruturação de um
colegiado estadual.

4.2 PLANOS E PROGRAMAS ESTADUAIS
EXISTENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO
EMPREENDIMENTO


Programa Renda Melhor

Este programa é parte integrante do
Plano de Erradicação da Pobreza Extrema no
Rio de Janeiro e tem como objetivo assistir com
benefício financeiro as famílias que são
integrantes do Programa Bolsa Família, do
Governo Federal. O Governo do Rio de Janeiro
visa assim alinhar-se ao desafio nacional pela
superação da pobreza extrema, lançado pelo
Governo Federal, com o Plano Brasil Sem
Miséria.
As famílias atendidas pelo Renda Melhor
são as que mais precisam de um apoio para
superar a situação de pobreza extrema. Os
benefícios variam de R$ 30 a R$ 300, de acordo
com a condição de vida de cada família.
Além do benefício mensal do Renda
Melhor, o plano de erradicação da pobreza
extrema do Estado do Rio de Janeiro inclui
também o Programa Renda Melhor Jovem,
realizado em parceria com a Secretaria de
Educação, que oferece incentivo financeiro para
o jovem se mantém no fluxo regular de ensino e
conclua o Ensino Médio.


Programa Renda Melhor Jovem

O Programa é destinado aos jovens das
famílias que recebem o benefício do Programa
Renda Melhor. Ele prevê uma poupança anual
como premio pela aprovação aos jovens
matriculados no Ensino Médio regular.
Um depósito é feito em uma conta
poupança do aluno como prêmio por sua
aprovação em cada série do Ensino Médio. Ele
só terá direito ao saldo total da conta se concluir,
sem reprovação, o Ensino Médio.
É preciso também que o jovem ingresse
ou tenha ingressado em qualquer série do Ensino
Médio da Rede Estadual com até 18 anos
incompletos.
Os principais objetivos deste programa
são: incentivar a permanência do jovem na
escola;contribuir para o aumento das taxas de
aprovação e conclusão de Ensino Médio no
Estado do Rio de Janeiro;contribuir para a
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redução dos determinantes de vulnerabilidades
da juventude e promover o desenvolvimento dos
jovens, com foco na erradicação da pobreza
extrema através do investimento em capital
humano.
O Programa Renda Melhor Jovem, em
2011, foi lançado nos municípios de Japeri, São
Gonçalo e Belford Roxo. Estes municípios foram
escolhidos, pois fizeram parte do projeto piloto de
implementação do Plano Rio Sem Miséria.
Em 2012, seguindo a expansão do
Programa Renda Melhor, foram incluídos mais
municípios, dentre eles São Francisco de
Itabapoana.


Programa Moeda Verde - FRUTIFICAR

Este Programa instituído no âmbito do
Fundo de desenvolvimento Econômico e Social –
FUNDES, regido pelo Decreto-Lei Estadual n.º
08/75 e regulamentado pelo Decreto n.º
22.921/97, tem por objetivo o aumento da oferta
de trabalho através da abertura de linhas de
financiamentos a projetos de investimentos e
custeios em fruticultura irrigada, de produtores
rurais e agroindustriais, suas associações e
cooperativas, localizadas nos municípios do
Estado do Rio de Janeiro, nos moldes a serem
definidos pelo Secretário Executivo do Gabinete
do Governador - SEGAB.


Programa Criança Feliz

Este Programa visa acompanhar o
desenvoçvimento de famílias de baixa renda
desde a gestação até a primeira infância ( 6 anos)
e seu objetivo é capacitar os supervisores
municipais do PCF para que possam realizar
visitas domiciliares

contrapartida 5% da prefeitura, que também fica
responsável pela execução dos projetos.
Foi iniciado então, em 2010, o
recapeamento asfáltico da RJ 224 em São
Francisco de Itabapoana, no trecho que liga o
centro da cidade ao distrito de Barra do
Itabapoana, num total de 50 quilômetros.
Além disso, através do programa
“Somando Forças” foi assinado um convênio
para a construção da Rodoviária Municipal , do
Complexo Cultural e de uma Escola Modelo na
região, que se encontram em fase final de
construção, além da aquisição de máquinas e
equipamentos e do Complexo Poliesportivo que
a construção que se arrasta há anos. O Governo
ainda assinou um convênio do DER-RJ com o
município para o asfaltamento de ruas e o apoio
ao funcionamento da Usina Municipal de Asfalto.
Também com o programa, em maio de
2010, foi inaugurada a 147ª Delegacia Legal e a
Agência do INSS em São Francisco de
Itabapoana.
O Ginásio Poliesportivo que se encontra
em construção está sendo executado com
recurso da bancada de deputados fedrais e da
Prefeitura


Este Projeto está associado ao
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –
PETI, que tem por objetivo contribuir para que o
aluno não deixe a escola por motivo de trabalho.
A criança ou adolescente recebe um recurso
financeiro em forma de bolsa, tem aula de reforço
escolar, música, atividades lúdicas e palestras
tanto para alunos quanto para os pais.


4.3 PLANOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS
EXISTENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO
EMPREENDIMENTO


Somando Forças

O programa Somando Forças, instituído
pelo Governo do Estado em 2010, propôs o
repasse de recursos estaduais às prefeituras,
através de convênios, para financiar projetos e
obras de desenvolvimento sustentável dos
municípios fluminenses. Cabe ao Estado o
financiamento de 95% das obras, com uma

Projeto Curumim

Programa de Segurança Escolar

Este Programa objetiva a segurança no
entorno das escolas e é desenvolvido pelo
Grupamento de Ronda Escolar, que faz um
trabalho preventivo com palestras e ostensivo
com Rondas em torno das escolas.


Programa Saúde na Escola (PSE)

Este Programa tem como princípio a
integração e articulação permanente da
Educação e da Saúde, proporcionando melhoria
na qualidade de vida da população.
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O PSE tem como objetivo contribuir para
a formação integral dos estudantes por meio de
ações de promoção e prevenção da saúde,com
vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades
que comprometem o plano de desenvolvimento
da criança e jovens da rede pública de ensino.
4.4 PLANOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA
DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
EXISTENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO
EMPREENDIMENTO


Programa Guarda-Parques

O Rio de Janeiro é o primeiro estado do
país a estruturar esse tipo de serviço de
preservação ambiental. Com a entrada em ação
de 220 guarda-parques, o Rio de Janeiro se
tornará o primeiro estado do país a ter um serviço
desse tipo estruturado para atuar em unidades
de conservação, em ações de proteção da
biodiversidade e do patrimônio histórico,
arqueológico, paleontológico e espeleológico; na
educação ambiental, prevenindo incêndios
florestais e outras formas de agressão e, se
necessário, dando o primeiro combate às
ocorrências.
Os guarda-parques também farão
cumprir a legislação ambiental; farão as
operações de busca e salvamento; darão suporte
às atividades de pesquisa científica ou policiais;
e orientarão os visitantes sobre as normas de
utilização e as características da unidade; entre
outras funções.
Os guarda-parques não apenas vão
orientar os visitantes como melhor usufruir dos
parques, como indicando trilhas a percorrer e os
principais pontos de visitação, mas também
exercerão o papel de educadores ambientais,
com ações de conscientização sobre a
importância da preservação, como um simples
recolhimento de uma embalagem de biscoito
jogada no meio do caminho.
A distribuição dos 220 guarda-parques
por unidades de conservação será:
•

Estação Ecológica
Guaxindiba: 8

•

Parque Estadual da Ilha Grande: 20

•

Parque Estadual Cunhambebe: 20

Estadual

de



•

Parque Estadual
Concórdia: 8

•

Parque Estadual da Pedra Branca: 25

•

Parque Estadual da Serra da Tiririca:
11

•

Parque Estadual dos Três Picos: 36

•

Parque Estadual do Desengano: 18

•

Parque Estadual do Costa do Sol: 29

•

Parque Estadual da Lagoa do Açu: 10

•

Parque Estadual da Pedra Selada: 10

•

Reserva Biológica
Araras: 7

Estadual

de

•

Reserva Biológica
Guaratiba: 3

Estadual

de

•

Reserva Ecológica
Juatinga: 15

Estadual

da

da

Serra

da

Agenda Água na Escola

O Programa Agenda Água na Escola foi
criado em 2008 com o objetivo de fortalecer a
Política de Gerenciamento de Recursos Hídricos
do Estado do Rio de Janeiro. Com o apoio de
entidades ambientalistas, prefeituras e usuários
de água, o programa oferece à comunidade
escolar oficinas de mobilização e nivelamento da
informação ambiental, vinculadas à manutenção
e recuperação de corpos hídricos.
Estudantes e profissionais de educação
participam de expedições ambientais de
monitoramento da qualidade da água de rios
próximos à unidade de ensino e de campanhas
de educação ambiental que incentivam escolas a
adotar trechos de rios e a apoiar o órgão
fiscalizador no controle da ocupação de suas
faixas marginais de proteção (FMPs).
O monitoramento da qualidade da água
e o registro fotográfico feitos durante as
expedições ambientais são importantes para a
construção do Biomapa, documento que, quando
finalizado, identificará os aspectos positivos e
negativos dos corpos hídricos de determinada
região.
Executado com recursos do Fundo
Estadual de Conservação Ambiental (Fecam), o
programa conta com o apoio dos comitês de
Bacia Lagos São João, Rio Dois Rios, Guandu,
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Macaé e Baixo Paraíba, que adotaram o Agenda
Água como projeto de educação ambiental para
gestão das águas do seu comitê, aprovando
recursos próprios do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fundrhi) para sua ampliação
em cada região.
As áreas de abrangência do projeto são
as dez regiões hidrográficas do Estado do Rio de
Janeiro (RHs). São elas:
RH I - Baia de Ilha Grande: Angra dos
Reis e Paraty;
RH II – Guandu: 15 municípios (recursos
Fecam + Fundrhi);
RH III - Médio Paraíba do Sul: Resende
e Vassouras;
RH IV – Piabanha: Paty de Alferes,
Teresópolis e Petrópolis;
RH V - Baia de Guanabara: Mesquita,
Maricá, Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João do
Meriti e Nilópolis;
RH VI – Lagos e Rio São João: Rio
Bonito, Silva Jardim, Casimiro de Abreu,
Araruama, Cabo Frio e Iguaba;
RH VII – Rio Dois Rios: Nova Friburgo,
Cordeiro, Cantagalo e Bom Jardim;
RH VIII – Macaé e Rio das Ostras;
RH IX – Baixo Paraíba do Sul: Campos
dos Goytacazes e São João da Barra;
RH X – Itabapoana: São Francisco de
Itabapoana.


Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Estado do Rio de Janeiro

O Zoneamento Ecológico-Econômico
(ZEE) é instrumento estratégico de planejamento
regional e gestão territorial, envolvendo estudos
sobre o meio ambiente, os recursos naturais e as
relações entre a sociedade e a natureza. Esses
estudos servem como subsídio para negociações
democráticas entre os órgãos governamentais, o
setor privado e a sociedade civil sobre um
conjunto de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento sustentável.
A Lei Estadual n° 5.067, de 09 de julho
de 2007, regulamentou o ZEE do Estado do Rio
de Janeiro e conferiu competência à Secretaria
de Estado do Ambiente (SEA) para coordenação

da elaboração e implementação do projeto, em
conjunto com as Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia, Indústria e Serviços,
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
e Secretaria de Estado de Obras.
A referida Lei estabeleceu que o ZEE
deveria contemplar as dez regiões hidrográficas
do Estado, e determinou critérios para a
implantação da atividade de silvicultura
econômica no Estado do Rio de Janeiro. Assim,
a Lei n° 5067 foi regulamentada sob a forma do
Decreto n° 41.968, de 29 de julho de 2009, no
que tange às atividades de silvicultura
consideradas de pequeno e médio porte,
condicionando a regulamentação de atividades
consideradas de grande impacto às indicações
apresentadas pelo Zoneamento e a elaboração
de EIA / RIMA.


Programa Pacto pelo Saneamento

Concebido pela Secretaria de Estado do
Ambiente, o Pacto pelo Saneamento foi instituído
pelo Governo do Estado, em abril de 2011, pelo
Decreto nº 42.930, com o objetivo de
universalizar, no Estado do Rio de Janeiro, o
acesso a sistemas de saneamento básico,
minimizando os impactos negativos decorrentes
da inexistência desses sistemas sobre a saúde
da população, o meio ambiente e as atividades
econômicas.
O Pacto pelo Saneamento é uma
iniciativa que envolve três programas – Lixão
Zero, Rio+Limpo e Guanabara Limpa – frutos de
parcerias com as secretarias estaduais do
Ambiente, de Agricultura e Pecuária e de Obras,
a Companhia Estadual de Águas e Esgotos
(CEDAE) e a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA).
O Rio+Limpo tem a meta de coletar e
tratar 80% do esgoto de todo o Estado do Rio de
Janeiro até 2018 – já tendo sido investidos cerca
de R$ 500 milhões, de 2006 a 2010, com a
ampliação de 20% para 30% do percentual de
esgoto tratado.
Dentre as ações do programa, a SEA
está apoiando 71 municípios fluminenses na
elaboração de planos municipais de saneamento
básico (PMSBs). Atualmente, são 36 planos de
saneamento, de três regiões hidrográficas –
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Baixo Paraíba do Sul, Lagos São João e Rio Dois
Rios.
Esses planos são a base para a gestão
dos serviços de saneamento, e devem prever
não somente as metas e ações para
universalização do acesso aos serviços de forma
gradual e progressiva, mas especialmente
definições do modelo e dos responsáveis pela
prestação, fiscalização e regulação desses
serviços.
Os esforços da SEA são no sentido de
que até o final de 2013 – prazo definido pelo
Decreto Federal nº 7.217/10 – todos os
municípios conveniados possuam seus PMSBs,
instrumento fundamental para a prestação
adequada dos serviços públicos de saneamento
básico, atendendo os princípios estabelecidos
pela lei 11.445/07.
O Rio Rural inclui ainda o Projeto Rio
Rural, conduzido pelas secretarias estaduais do
Ambiente e de Agricultura e Pecuária e pela
Universidade Federal Fluminense (UFF) com o
objetivo de levar saneamento a 45 localidades da
Zona Rural, onde se encontra grande parte das
nascentes dos rios do interior do estado.
O Lixão Zero visa erradicar os lixões do
estado até 2014, a partir da implantação de
aterros sanitários. O início da operação de cada
aterro sanitário regional permite o encerramento
e remediação de vários lixões antes utilizados
por municípios.
Já estão sendo elaborados Planos
Municipais de Saneamento Básico (PMSBs),
dentre eles o do município de São Francisco de

Itabapoana.
4.5 PLANOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
EXISTENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO
EMPREENDIMENTO



Programa RIO RURAL

O Programa de Desenvolvimento Rural
Sustentável em Microbacias Hidrográficas do
Estado do Rio de Janeiro – RIO RURAL - tem
como grande desafio a melhoria da qualidade de
vida no campo, conciliando o aumento da renda
do produtor rural com a conservação dos

recursos naturais. Para atingir este objetivo,
desenvolveu uma estratégia de ação que utiliza
a microbacia hidrográfica como unidade de
planejamento
e
intervenção,
envolvendo
diretamente as comunidades residentes neste
espaço geográfico.
Executado pela Secretaria de Agricultura
e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro
(SEAPEC) através da Superintendência de
Desenvolvimento Sustentável (SDS), com
financiamento do Banco Mundial/BIRD, o Rio
Rural incentiva a adoção de práticas sustentáveis
e técnicas produtivas mais eficientes e
ambientalmente adequadas. Deste modo,
contribui para a diminuição das ameaças à
biodiversidade, para o aumento dos estoques de
carbono na paisagem agrícola e para a inversão
do processo de degradação das terras em
ecossistemas de importância global da Mata
Atlântica.
São beneficiários diretos do programa
300 mil habitantes de 470 microbacias
identificadas no Estado do Rio de Janeiro, pelo
desenvolvimento da cidadania e melhoria de
suas condições de vida, recuperação ambiental,
aumento de renda, melhoria da infraestrutura,
maior inserção no mercado e, principalmente,
criação de uma nova perspectiva de vida para
suas famílias e para as futuras gerações.
São beneficiadas ainda as populações
residentes nos centros urbanos e na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, pelo aumento
na oferta de alimentos e água, diminuição da
pressão por emprego, saúde e moradia.
O RIO RURAL apresenta-se ainda como
proposta para os setores de saúde, educação,
turismo, trabalho, obras, energia, transporte e em
especial, meio ambiente, buscando ampliar as
oportunidades de recursos da Secretaria de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
O Projeto de Gerenciamento Integrado
de
Agroecossistemas
em
Microbacias
Hidrográficas do Norte e Noroeste Fluminense –
RIO RURAL GEF vem sendo realizado desde
2005 em 50 microbacias hidrográficas do Estado
do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover o
manejo integrado de ecossistemas de
importância global de mata de Mata Atlântica,
através da autogestão sustentável dos recursos
naturais por comunidades rurais de base familiar.
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Com US$ 6,5 milhões em recursos do
Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF),
agenciados através do Banco Internacional para
a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), o
RIO RURAL GEF é considerado um marco para
os Programas de Microbacias, pois pela primeira
vez um projeto coordenado pela Agricultura teve
acesso a um fundo ambiental.
O projeto RIO RURAL GEF introduz
ainda a preocupação com a sustentabilidade
financeira das práticas de conservação,
aprimorando os instrumentos de apoio financeiro
em curso, como o rebate ambiental do crédito
rural, o acesso aos recursos pela cobrança da
água, o mercado de créditos de carbono etc.
Os
municípios
participantes
são:
Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso
Moreira, Conceição de Macabu, Macaé,
Quissamã, São Fidélis, São Francisco do
Itabapoana, São João da Barra, Santa Maria
Madalena, Trajano de Morais, Aperibé, Bom
Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara,
Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade,
Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José
de Ubá e Varre-Sai.
Outro projeto, o RIO RURAL BIRD,
aprovado pelo Banco Mundial em 2009, amplia
as ações do Programa Rio Rural para todas as
regiões do Estado. Seu objetivo é promover o
desenvolvimento sustentável do setor rural e a
diminuição das ameaças ao meio ambiente,
através da adequação dos sistemas produtivos e
do apoio a atividades que visam elevar a
produtividade e a competitividade da agricultura
familiar.
O RIO RURAL BIRD investirá US$79
milhões em ações sustentáveis em 270
microbacias hidrográficas de 59 municípios até
2015, sendo US$39,5 milhões investidos pelo
Estado do Rio de Janeiro e a outra metade
financiada pelo Banco Internacional para a
Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD).
O RIO RURAL BIRD representa a
ampliação das estratégias do Projeto RIO
RURAL GEF, contribuindo para diminuir as
ameaças à biodiversidade, aumentar os
estoques de carbono na paisagem agrícola e
inverter o processo de degradação das terras em
ecossistemas críticos e únicos de importância
global da Mata Atlântica.

Dentre os municípios participantes
encontra-se o de São Francisco de Itabapoana.
4.6 OS PLANOS E PROGRAMAS DA AGÊNCIA
NACIONAL DE ÁGUAS (ANA) EXISTENTES NA
ÁREA
DE
INFLUÊNCIA
DO
EMPREENDIMENTO


Plano da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul

O Plano de Recursos Hídricos, aprovado
pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), apresenta o
diagnóstico da bacia e indica as ações
necessárias para sua recuperação, a serem
implementadas com recursos da cobrança pelo
uso da água (outorga). A Agência de Bacia
(AGEVAP) celebrou contrato com a Fundação de
Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos
Tecnológicos (Fundação COPPETEC), em 06 de
março de 2006, para a elaboração do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do
Sul (2007-2010).
O Decreto n° 41.720, de 03 de março de
2009, instituiu o Comitê da Bacia da Região
Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, no âmbito
do sistema estadual de gerenciamento de
recursos hídricos. O Comitê foi instalado no dia
19/06/09, com sede em Campos dos
Goytacazes-RJ. Dezenove municípios são
integrantes da área de abrangência do Comitê do
Baixo Paraíba do Sul, dentre eles o município de
São Francisco de Itabapoana.
Os programas referentes às açoes de
melhoria quali-quantitativa na área de atuaçao da
foz do rio foram agrupados em sete recortes
temáticos, quais sejam:
•

A: Redução de cargas poluidoras;

•

B: Aproveitamento e racionalização
de uso dos recursos hídricos;

•

C: Drenagem urbana e controle de
cheias;

•

D: Planejamento
hídricos;

•

E: Projetos para ampliação da base
de dados e informações;

•

F: Plano de proteção de mananciais
e sustentabilidade no uso do solo;
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de

recursos

•

G: Ferramentas de construção da
gestão participativa.

4.7 PLANOS E PROGRAMAS DO INSTITUTO
BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS
NATURAIS
RENOVÁVEIS
(IBAMA) EXISTENTES NA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO


Projeto TAMAR

O Projeto TAMAR foi criado em 1980
pelo IBDF, atual IBAMA, com a finalidade de
proteger as cinco espécies de tartarugas
marinhas que ocorrem no Brasil (Caretta caretta,
Chelonia
mydas,
Dermochelys
coriacea,
Eretmochelys imbricata e Lepidochelys olivacea).
No início foi feito o levantamento da real situação
das tartarugas no país. O Brasil já possuiu uma
grande população de tartarugas, que alimentou
desde os índios até as famílias de pescadores do
último final de século, passando por
colonizadores e comerciantes jesuítas. O hábito
de matar as fêmeas que sobem às praias para a
desova, fez com que a população, outrora
abundante, fosse quase extinta.

filhotes saem à superfície, são contados,
identificados e soltos para seguirem até o mar.
Em
relação
ao
município
do
empreendimento, o Projeto Tamar em parceria
com a Prefeitura Municipal de São Francisco de
Itabapoana, vem realizando a soltura de
centenas de tartarugas no período adequado. Os
ovos das tartarugas são inicialmente retirados do
seu habitat natural e colocados em locais de
desova. O objetivo da retirada é protegê-los dos
predadores e do ser humano que muitas vezes
anda de carro pela orla marítima, quebrando os
ovos.
As imagens apresentadas a seguir
ilustram este programa.

Para reverter esse quadro, o Projeto
TAMAR decidiu estabelecer campos de trabalho
nos principais pontos de reprodução para
garantir a preservação das espécies. Foram
escolhidas 21 estações que garantem o
nascimento aproximado de 350 mil filhotes por
ano.
Nas
áreas
de
desova
há
o
monitoramento da praia pelos tartarugueiros e
pesquisadores, que marcam as nadadeiras
anteriores, identificando o animal com um
número individual e uma inscrição com o
endereço do TAMAR e a solicitação de que seja
notificado quando e onde aquela tartaruga foi
encontrada. Quando isso acontece, é possível
estudar o comportamento da desova, as rotas
migratórias e fazer um controle da população. É
feita, ainda, análise biométrica para cada
espécie, medindo o comprimento e a largura do
casco.
Os ninhos que estiverem em locais de
risco são transferidos para trechos mais
protegidos ou para os cercados nas bases do
TAMAR, onde são reproduzidas as condições
normais para a incubação dos ovos. Quando os
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comunidades de entorno, e, nacionalmente,
como Mata do Carvão, devido à grande
quantidade de fornos de carvão que no seu
interior existiam. Na década de 60 possuía mais
de seis mil hectares de mata, na década de 80,
já havia sido reduzida para aproximadamente
três mil hectares. Possui vegetação nativa
característica da Mata Atlântica, classificando-se
com Floresta Estacional Semidecidual de terras
baixas, sendo a cobertura vegetal mais
expressiva e importante da região.
Sua principal característica é ser o maior
e último remanescente de topografia plana e de
grande extensão, recebendo a denominação de
mata sobre tabuleiro terciário, por situar-se em
área de planície ou tabuleiro do bioma costeiro
da região Nordeste Fluminense do Estado do Rio
de Janeiro.
Apresenta pouca vegetação herbácea,
ocorrência de espécies epífitas e espécies raras
e típicas de mata de tabuleiro, como a
Paratecoma, peroba e a existência de animais
raros na região, com o diplópodo Rhinocricus
padbergi (do mesmo gênero do gongolo), que só
ocorre no local. Na unidade, encontram-se
exemplares arbóreos de madeira de alto valor
econômico como a peroba, o araçá, braúnas e
óleo vermelho.
Figura 1 : Projeto TAMAR na Praia de Manguinho - São
Francisco de Itabapoana

4.8 ESTAÇÃO ECOLOGIA ESTADUAL DE
GUAXINDIBA
Criada através do Decreto n° 32.576, de
30 de dezembro de 2002, em conformidade com
a Lei Federal n° 9.985, de julho de 2000, situa-se
na porção Nordeste do Estado do Rio de Janeiro,
no município de São Francisco de Itabapoana,
sendo de posse e domínio público, e, tendo por
objetivos a preservação da natureza e a
realização de pesquisas cientificas, não sendo
permitida a visitação pública, exceto quando com
propósitos educacionais.
Suas terras e matas estão localizadas
nos domínios da Fazenda São Pedro de
Alcântara. É também conhecida no município,

Aspectos do clima e a alta densidade das
espécies florísticas permitem classificar a mata
do Carvão como sendo uma formação estacional
semidecidual. O baixo índice pluviométrico anual
na mata, unido a forte sazonalidade, com inverno
seco, são alguns dos fatores considerados
responsáveis pela maior ocorrência nesta mata
de espécies decíduas.
Possui cerca de 3.260 (três mil duzentos
e sessenta) hectares, e, após longos períodos de
desmatamentos, houve uma alteração na mata
que, atualmente, distribui-se por uma longa faixa
com 1.200 hectares de vegetação com cerca de
5 km de comprimento por aproximadamente 2 km
de largura, bem próxima à orla marinha da praia
de Guaxindiba. Boa parte da floresta localiza-se
em Área de Preservação Permanente por ser
cercada naturalmente por recursos hídricos onde
se destaca a vegetação de taboa entre os brejos
da Floresta e Cobiça.
É internacionalmente conhecida como
patrimônio da humanidade pelo programa
“Homem e Biosfera” da UNESCO, estando
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caracterizada como Zona Núcleo da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica.
4.9 PROJETOS E AÇÕES EXISTENTES DA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
FRANCISCO DE ITABAPOANA PARA A ÁREA
DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO


Manguezais da Barra de Itabapoana e
de Gargaú

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente
da Prefeitura de São Francisco de Itabapoana
(SFI), a mesma possui um plano de recuperação
dos manguezais da Barra de Itabapoana e de
Gargaú. O projeto consiste na produção de
mudas de manguezal e no plantio dessas mudas
nas áreas degradas desses ecossistemas
costeiros. O projeto está concluído, apenas
aguardando recursos financeiros do governo
federal para o início da sua implantação.
Além do projeto de recuperação de
manguezais a Prefeitura criou o projeto
"Reflexão, Ação e Transformação do Manguezal
de Gargaú", que foi formulado pelo Polo de
Educação Ambiental de SFI do Projeto Pólen. O
objetivo do projeto é promover ações para a
proteção e uso responsável do manguezal
envolvendo comunidade pesqueira, estudantes e
Associação de Moradores de Gargaú, num
processo educativo de conhecimento e
discussão dos problemas desse ambiente,
motivando os envolvidos na busca e
encaminhamento coletivo de soluções.


Projeto Agricultura para Todos

Este projeto foi criado pela Secretaria
Municipal e Agricultura e tem como objetivo a
prestação de serviços de auxílio ao médio e
pequeno produtor rural. Um desses serviços é a
chamada "Patrulha Mecanizada", que presta
atendimento aos agricultores, como: serviços de
aração de terra, plantio de diferentes culturas,
abertura de tanques para bebedouro de animais
e para irrigação. Os serviços são realizados
através de máquinas como tratores e
retroescavadeiras. Esse tipo de auxílio é de
grande relevância, pois, em muitos casos, os
pequenos e médios produtores não possuem
recursos para aquisição dessas máquinas, mas

necessitam
mesmas.

dos

serviços

realizados

pelas

Outro projeto da Prefeitura é a retomada
da produção de maracujá no município, que já foi
um dos maiores produtores dessa fruta na
região. Foi criado um campo experimental em
parceria com a Pesagro-Rio, onde as mudas de
maracujá são produzidas em estufas, juntamente
com outras espécies frutíferas, nativas e
exóticas. Num conjunto de 5 estufas, são
colhidas cerca de 30 a 40 mil mudas em cada
uma, que atendem projetos de reflorestamento
para o próprio município e para outros municípios
da região como Campos dos Goytacazes,
Quissamã e parte do estado do Espírito Santo e
Minas Gerais.


Melhorias e Ampliação de Estradas

As melhorias na estradas estaduais que
se localizam na região do empreendimento estão
previstas pelo DER/RJ, e são as seguintes:
• RJ 196 - Conceição de Macabu - São
Francisco de Itabapoana: pavimentação num
trecho de 22 km entre Conceição de Macabu
e a BR 101, na fronteira com Quissamã. Estão
projetados dois trechos: entre Furado (litoral
norte de Quissamã) e Mussurepe (Campos) e,
ainda o trecho entre São Sebastião de
Campos e Gargaú, em parte que passa por
São João da Barra.
• RJ 204 - São Fidélis/São Francisco de
Itabapoana: pavimentação trecho Praça João
Pessoa e Morro do Coco.
• RJ 224 - Campos - São Francisco de
Itabapoana: recapeamento do trecho de
Travessão, localidade de Campos às
margens da BR-101.
4.10 PROJETO EM PARCERIA PÚBLICO
PRIVADA NA ÁREA DE INFLUENCIA DO
EMPREENDIMENTO


Quilombos no Projeto de Educação
Ambiental - QPEA

O QPEA consiste em um projeto de
Educação Ambiental e uma condicionante do
licenciamento ambiental federal, conduzido pelo
IBAMA, para as atividades de exploração e
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produção de petróleo e gás natura pela empresa
Shell. A iniciativa contempla oito municípios na
área de influencia de duas plataformas, uma nos
campos do Parque das Conchas, no litoral do
Espítio Santo e outra nos campos de Bijupirá e
Salema, no litoral do Rio de Janeiro. Ambas
localizadas na Bacia de Campos.
O Projeto tem como principal objetivo o
fortalecimento da organização social, para que
estas comunidades participem ativamente na
gestão ambiental de onde vivem.
Atuante desde 2009, o QPEA teve uma
primeira fase de inserção comunitária e de
elaboração de uma agenda socioambiental. A
segunda fase, realizada de 2012 a 2016, ampliou
a abrangência do projeto e concretizou algumas
das principais reinvindicações das comunidades
envolvidas, tais como a criação de uma
Comissão Articuladora, representando 21
comunidades quilombolas; Eventos Culturais
anuais,
para
fortalecimento
de
sua
identidade;intercâmbios culturais e Encontros
Regionais para planejamento de próximas ações
que reforcem o sentimento de pertencimento e
de coletividade dos comunitários.
Desde 2016, o projeto está na sua
terceira fase e tem como objetivo principal a
promoção da autonomia das comunidades
Quilombolas.
O município de São Francisco de
Itabapoana integra o grupo de abrangência deste
projeto com suas duas comunidade Quilombolas:
Barrinha e Desero Feliz.
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5 . O ENQUADRAMENTO LEGAL DO
EMPREENDIMENTO
Uma análise suscinta acerca das Leis,
Decretos
e
Normas
Ambientais
da
Administração Pública, que possam ser
aplicadas no licenciamento ambiental do
empreendimento, sem prejuízo de uma visão
geral, sem maiores aprofundamentos, dos que
possam ser aplicados para os usos em potencial
do
Parque
Termoelétrico
Porto
Norte
Fluminensel. Esta metodologia permitiu uma
análise mais ampla, eis que vislumbra alguns
usos, considerando-se assim a abrangência dos
impactos cumulativos, que avaliados avaliados
no Estudo de Impacto Ambiental.
Assim sendo, foi analisada a legislação
dos três entes federativos – União, Estado e
Município - que embasarão o licenciamento
ambiental do empreendimento.
Conforme será demonstrado a seguir, o
empreendimento foi concebido em consonância
com todas as exigências legais cabíveis, não
havendo qualquer óbice para a sua implantação.
Inicialmente,
abordaremos
os
dispositivos constitucionais e da política
nacional do meio ambiente que estabelecem os
fundamentos legais a partir dos quais se
desdobram as leis e normas que regem o
processo de licenciamento e controle ambiental.
Em seguida descreveremos a legislação
ambiental aplicável ao empreendimento no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Finalmente
serão abordadas as normas municipais
principalmente no que se refere ao uso e
ocupação do solo.
5.1 INTRODUÇÃO E BREVES ANOTAÇÕES
SOBRE A CONFORMIDADE
CONSTITUCIONAL
O empreendedor pretende implantar um
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense
localizado no Município de São Francisco de
Itabapoana, sob responsabilidade da empresa
Porto Norte Fluminense SA.
Consiste em empreendimento de
geração de energia, sendo o Parque
Termoelétrico e todos os seus componentes
adicionais implantados ocupando lotes do
condomínio industrial já aprovado pela LP nº
0043610, sendo destinados para a implantação
de:

• UTE PNF
200.000m²

I

ocupando

uma

área

de

• UTE PNF
200.000m²

II

ocupando

uma

área

de

• Unidade de Processamento de Gás NaturalUPNG ocupando uma área de 20.650,00 m²
• Parque de Tancagem de Petróleo ocupando
uma área de 14.720,00 m²
• Gasoduto terrestre e sua faixa de domínio
ocupando uma área de 67.490,00m²
• Linha de Transmissão e sua faixa de domínio
ocupando uma área de 22.560,00m²
• Furo dimensional ocupando uma área de
3.830,00 m²
• Estação de Tratamento de Água Potável e
reservação ocupando uma área de
17.750,00 m²
Além destas áreas em terra, os demais
componentes
do
Parque
Termoelétrico
ocuparão as seguintes áreas no mar,
• Estação de Regaseificação uma área de
18.290,00m²;
• Gasoduto marítimo de 6,5 Km de extensão e
sua faixa de domínio uma área de
260.000,00m²
• Oleoduto marítimo de 6,5 Km de extensão e
sua faixa de domínio uma área de
260.000,00m²;
• Píer de Graneis Líquidos ocupando uma
área de 450,00m²
• Píer de GNL ocupando uma área de
300,00m² e
• Sistema de ancoragem sem cais para
atracação de embarcações uma área de
13.850,00m²;
A considerar que São Francisco de
Itabapoana é classificada como o segundo
menor IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano) do Estado do Rio de Janeiro1, estimase que o empreendimento tenha um elevado
potencial de alterar positivamente a qualidade
de vida e a dignidade do cidadão. Note-se que
pela dimensão do empreendimento, pode-se
concluir por forte impacto na empregabilidade, e
via de conseqüência maior acesso do cidadão à
1

Informação prestada pelo empreendedor
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saúde, à moradia digna, à educação e ao lazer,
o que revela a importante conseqüência social
do empreendimento, não sendo impróprio
concluir ser esta uma relevante função social do
empreendimento. Assim, o empreendedor ao
fazer uso de seu direito de propriedade e livre
iniciativa, leva a efeito, a função social da
propriedade, conforme determinado pela
Constituição da República Federativa do Brasil.
Nesse sentido, já anotamos que meio
ambiente e propriedade devem ser tratados num
mesmo nível e não como elementos
incompatíveis, posto que não o são. Estes
devem
ser
analisados
sob
a
matriz
constitucional, de forma sistêmica, em especial
pelo filtro da dignidade, da qualidade de vida, do
acesso ao trabalho. Não se pode negar que o
acesso do homem ao meio ambiente, inclusive
para efeito de desenvolvimento da atividade
econômica, traz a dignidade por meio da
geração do trabalho, que é necessário para a
construção dos empreendimentos e ainda para
a operação das indústrias. Nessa linha, não é
impróprio concluir que o trabalho é um exemplo
de materialização da função social da
propriedade, e do princípio da dignidade,
oferecendo ao homem, acesso à efetividade da
‘constituição de papel’, estamos nos referindo à
promessa da educação, da moradia e da
saúde. 2
Com efeito, o art.170 do Pergaminho
Constitucional determina que “a ordem
econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social,
observando-se os seguintes princípios: (...)
propriedade privada; função social da
propriedade; (...) defesa do meio ambiente
(...); redução das desigualdades regionais e
sociais; busca do pleno emprego; (...)”. (grifo
nosso)
Na mesma linha, alinhado ao
comando em comento, o citado diploma
constitucional, através do art.3º, que elenca
os objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, mostra a necessidade
da garantia do desenvolvimento nacional e de
2

AGRELLI, Vanusa Murta. “Comentários ao art.81 do Novo Código

Florestal” In MILARÉ, Edis; MACHADO, Paulo Affonso Leme
(Coords). Novo Código Florestal. Comentários à Lei 12.651, de 25
de maio de 2012 e à MedProv 571, de 25 de maio de 2012: ED.

se assegurar a erradicação da pobreza e da
marginalização,
reduzindo-se
as
desigualdades sociais e regionais.
Por este motivo, constata-se a
conformidade
do
empreendimento
ao
Princípio da Função Social da Propriedade, e
com os objetivos fundamentais da República,
eis que manifestamente, conforme acima
demonstrado,
a
implantação
do
empreendimento lançará como externalidade
positiva, o cumprimento do comando
constitucional estabelecido no art.3º, Incisos II
e III; art.5º, Inciso XXIII; art.170, Inciso III; e
art.186. No contexto legal, observa-se a
implementação do art.1228, §1º do Código
Civil.
Finalmente, cumpre consignar que o
licenciamento está em conformidade com o
Princípio da Precaução exarado da Carta
Magna, tendo em vista a realização do
presente Estudo de Impacto Ambiental, em
atendimento à ordem fixada no art.225, §1º,
Inciso IV.
Sendo assim, torna-se possível
adentrar na análise da conformidade legal
ambiental do empreendimento. É o que
passamos a fazer.
5.2 ENQUADRAMENTO DO
EMPREENDIMENTO NA ESFERA
CONSTITUCIONAL
•

DO INTERESSE PÚBLICO DA
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA

A
atividade
em
questão
está
compreendida no conceito de exploração de
serviços e instalações de energia elétrica, que
é parte do monopólio constitucional da União
Federal, como definido pelo artigo 21 da
Constituição Federal:
Art. 21. Compete à União
XII
mediante
permissão:

- explorar,
autorização,

diretamente
concessão

ou
ou

b) os serviços e instalações de
energia
elétrica
e
o
aproveitamento
energético dos cursos de água, em
articulação com os Estados onde se situam
os potenciais hidroenergéticos;
Tal monopólio, contudo,
exercido mediante concessão para
particulares, que preencham os
estabelecidos em lei. Isto não

Revista dos Tribunais, 2012.
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pode ser
empresas
requisitos
significa,

contudo, que a atividade deixará de ser
considerada como serviço público.
Na verdade, a exploração desse
serviço por empresas privadas corresponde a
um processo de perda de capacidade de
investimentos do Estado que, por força de tais
circunstâncias, autoriza ao particular a
exploração de energia elétrica por sua conta e
risco, mediante permissão.
Acrescente-se que, nas hipóteses de
leilão de energia nova promovida pela
Empresa de Pesquisa Energética – EPE e
pelo Ministério de Minas e Energia – MME, o
preço é definido previamente, o que não
ocorre no mercado livre, ficando assegurado
um quantum de energia.
Tal fato, como é evidente, não
desnatura a característica de interesse
público que reveste a atividade, em função de
sua precisa inserção constitucional, como
acima especificado.
Evidente, portanto, que o projeto do
Parque Termoelétrico , desenvolvido pelo
Porto Norte Fluminense, se caracteriza como
interesse público, tendo em vista que a
natureza pública do serviço se caracteriza
pela atividade-fim desempenhada e não pela
condição jurídica peculiar do encarregado da
sua prestação.
5.3 ENQUADRAMENTO DO
EMPREENDIMENTO NA ESFERA FEDERAL
•

DA UTILIDADE PÚBLICA DA ATIVIDADE

A
Política
Energética
Nacional,
estabelecida pela Lei 9.478, de 06 de agosto
de 1997, demonstra que o empreendimento
em questão é matéria de utilidade pública, por
atender aos princípios básicos da Política
Energética Nacional:
I. preservar o interesse nacional;
II. promover o desenvolvimento, ampliar o
mercado de trabalho e valorizar os
recursos
energéticos;
III. proteger os interesses do consumidor
quanto a preço, qualidade e oferta dos
produtos;
IV. proteger o meio ambiente e promover a
conservação de energia;
V. garantir o fornecimento de derivados de
petróleo em todo o território nacional, nos
termos do § 2° do art. 177 da Constituição
Federal;

VI. incrementar, em bases econômicas, a
utilização do gás natural;
VII. identificar as soluções mais adequadas
para o suprimento de energia elétrica nas
diversas regiões do país;
VIII. utilizar fontes alternativas de energia,
mediante o aproveitamento econômico
dos
insumos
disponíveis
e
das
tecnologias aplicáveis;
IX. promover a livre concorrência;
X. atrair investimentos na produção de
energia;
XI. ampliar a competitividade do País no
mercado internacional.
Assim, em razão da atividade ser
caracterizada como de utilidade pública, é
dotada de prerrogativas especiais dispostas
na própria legislação ambiental. Veja-se a Lei
nº 4.771 de 1965 (Código Florestal), que
dispõe:
Art. 1º (...)
§ 2º Para os efeitos deste Código, entende-se
por:
IV - utilidade pública:
(...)
as atividades de segurança nacional e
proteção sanitária;
as obras essenciais de infra-estrutura
destinadas
aos
serviços
públicos
de
transporte, saneamento e energia; e
demais obras, planos, atividades ou projetos
previstos em resolução do Conselho Nacional
de Meio Ambiente – CONAMA.
..........................
Art. 4º A supressão de vegetação em área de
preservação permanente somente poderá ser
autorizada em caso de utilidade pública ou de
interesse social, devidamente caracterizados
e motivados em procedimento administrativo
próprio, quando inexistir alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto.
O mesmo pode ser observado na
Resolução CONAMA n. 369, de 28 de março
de 2006, que dispõe sobre os casos
excepcionais de utilidade pública que
possibilitam a intervenção ou supressão de
vegetação em Áreas de Preservação
Permanente e estabelece que as obras
relacionadas à infra-estrutura de energia são
consideradas de utilidade pública(3).
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Certo é que o Parque Termoelétrico
Porto Norte Fluminense irá complementar o
abastecimento energético da Macrorregião
Norte Fluminense, o que demonstra de forma
inequívoca sua utilidade pública, razão pela
qual poderá intervir nas áreas de preservação
permanente, caso seja necessário. Contudo,
tal intervenção seria condicionada a uma
declaração formal por uma das esferas do
Poder Público. Entretanto, tal prerrogativa não
se fará necessária, conforme demonstrado
abaixo.
5.4 DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. O ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL E O RELATÓRIO DE IMPACTO
AO MEIO AMBIENTE - EIA/RIMA. A AUDIÊNCIA
PÚBLICA.
Conforme já publicamos em momento
pretérito, a Constituição da República
Federativa do Brasil nos orienta a conciliar
direito de intervenção no meio ambiente com
o dever de proteger os ecossistemas para
que as futuras gerações possam também
acessar o meio ambiente, quer seja para o
exercício das atividades econômicas, quer
seja para a qualidade de vida. É claro que o
desenvolvimento sustentável só poderá ser
alcançado se os recursos naturais forem
usados de forma racional, de tal forma que a
utilização
não
provoque
desequilíbrios
irreversíveis aos ecossistemas. Para que haja
sintonia entre uso e proteção, necessário se
faz que o Estado exerça o controle pelo viés
da variável ambiental nos processos
decisórios de políticas de desenvolvimento. 4
O presente Estudo de Impacto
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto
ao Meio Ambiente referente à Instrução
Técnica CEAM n02/2020 (processo E07/002.319/2020), se pauta no Princípio da
Precaução
e
da
Tolerabilidade
dos
Ecossistemas, e tem por finalidade (i)
diagnosticar a área de influência do projeto;
(ii)
analisar
os
impactos
ambientais
(discriminando: os impactos positivos e
negativos, diretos e indiretos, imediatos e a
médio e longo prazos, temporários e
permanentes), seu grau de reversibilidade,
suas propriedades cumulativas e sinérgicas e
a distribuição dos ônus e benefícios sociais;
(iii) definir as medidas mitigadoras, (iv)
(

elaborar um programa de acompanhamento e
monitoramento, de forma que o INEA Instituto Estadual do Ambiente realize
efetivamente, a consideração da viabilidade
ambiental
no
processo
decisório
do
licenciamento do Parque Termoelétrico em
consonância com os paradigmas do uso
racional do meio ambiente que se extrai dos
Princípios da Precaução e da Tolerabilidade
dos Ecossistemas, e consequentemente do
Desenvolvimento Sustentável.
Os diversos capítulos, em sintonia
com a Instrução Técnica CEAM nº 02/2020 e
com a Resolução CONAMA n°1/1986, são
relacionados a estudos que contemplem as
alternativas tecnológicas e de localização de
projeto, confrontando-as com a hipótese de
não execução do projeto; que busquem
identificar e avaliar sistematicamente os
impactos ambientais gerados nas fases de
implantação e operação da atividade; que
definam os limites da área geográfica a ser
direta ou indiretamente afetada pelos
impactos, denominada área de influência do
projeto, considerando, em todos os casos, a
bacia hidrográfica na qual se localiza; e que
considerem
os
planos
e
programas
governamentais, propostos e em implantação
na área de influência do projeto, e sua
compatibilidade.
No presente Capítulo evidencia-se a
conformidade Constitucional, apontando-se
os dispositivos Constitucionais, a legislação
infra-constitucional editada pela União, pelo
Estado do Rio de Janeiro e pelo Município de
São Francisco de Itabapoana, além das
normas infra-legais emitidas pelos órgãos
ambientais, além de normas
infra-legais
relacionadas ao meio ambiente, editadas por
demais órgãos da Administração Pública, que
possam ser aplicadas no licenciamento
ambiental requerido, demonstrando-se a
conformidade
do
licenciamento
do
empreendimento ao ordenamento legal.
É notório que a Constituição da
República Federativa do Brasil assegura a
todos, o livre exercício de qualquer atividade
econômica,
independentemente
de
autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em Lei. Ocorre que a Lei
n°6.938/81 (LPNMA) ao instituir a Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA) que
inspirou o art.225 da CRFB, consagrou,
dentre outros, os princípios de racionalização
do uso do solo, do subsolo, da água e do ar,
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do planejamento e fiscalização do uso dos
recursos ambientais e do “controle e
zoneamento das atividades potencial ou
efetivamente poluidoras”. Para assegurar a
efetividade desses princípios, estabeleceu
como um de seus principais instrumentos o
licenciamento ambiental, e revisão das
atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras (art.9°, IV).
Desta feita, em perfeita sintonia com o
disposto no art.170 da Constituição Federal,
sem qualquer supressão da livre iniciativa, a
Lei
n°6.938/81
tornou
uniforme
o
licenciamento ambiental em todo o território
nacional. Com a edição desta Lei, atividades
e empreendimentos com potencial de
impactar o meio ambiente, além do limite da
tolerabilidade,
ficaram
sujeitos
ao
licenciamento pelo Poder Público. Desta feita,
o licenciamento ambiental é obrigatório para a
construção,
instalação,
ampliação
e
funcionamento
de
empreendimentos
(fundação; instituição; local onde funcionam e
se
alojam
determinadas
instituições,
organizações, etc) e atividades (meio de vida;
ocupação, profissão, indústria) utilizadoras de
recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente
poluidoras,
bem
como
capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental.

documentos, projetos e estudos ambientais
pertinentes, dando-se a devida publicidade;
III-Análise pelo órgão ambiental competente,
integrante do SISNAMA, dos documentos,
projetos e estudos ambientais apresentados
e a realização de vistorias técnicas, quando
necessárias;
IV-Solicitação
de
esclarecimentos
e
complementações pelo órgão ambiental
competente, integrante do SISNAMA, uma
única vez, em decorrência da análise dos
documentos, projetos e estudos ambientais
apresentados, quando couber, podendo
haver a reiteração da mesma solicitação
caso
os
esclarecimentos
e
complementações
não
tenham
sido
satisfatórios;
V-Audiência pública, quando couber, de
acordo com a regulamentação pertinente;
VI-Solicitação
de
esclarecimentos
e
complementações pelo órgão ambiental
competente, decorrentes de audiências
públicas, quando couber, podendo haver
reiteração da solicitação quando os
esclarecimentos e complementações não
tenham sido satisfatórios;
VII-Emissão de parecer técnico conclusivo e,
quando couber, parecer jurídico;

Vale trazer à colação, que de forma
pioneira, o Estado do Rio de Janeiro institui o
licenciamento ambiental na década de 70,
valendo destacar o Decreto Estadual n°1.633,
de 21 de dezembro de 1977, e ainda a
Deliberação CECA n°3, de 28 de dezembro
de 1977 (NA-01.R0), bem como o Decreto
Estadual n°21.287, de 23 de janeiro de 1995.

Aludida Resolução disponibiliza em
seu Anexo 1, o rol de empreendimentos e
atividades sujeitos ao licenciamento, que
conforme disposto em seu art.8ª, desdobra-se
em 3 etapas, vejamos:

Em que pese sua natureza infra-legal,
a Resolução CONAMA n°237/97 apresenta
importante diretriz para o licenciamento
ambiental, traduzindo-se em importantíssima
‘cartilha’ para o licenciamento. Com base
neste precioso ‘manual’, o procedimento de
licenciamento
ambiental
obedecerá
às
seguintes etapas:

 Licença Prévia (LP) - concedida na fase
preliminar
do
planejamento
do
empreendimento ou atividade aprovando
sua localização e concepção, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os
requisitos básicos e condicionantes a
serem atendidos nas próximas fases de
sua implementação;

I -Definição pelo órgão ambiental competente,
com a participação do empreendedor, dos
documentos, projetos e estudos ambientais,
necessários ao início do processo de
licenciamento correspondente à licença a
ser requerida;
II-Requerimento da licença ambiental pelo
empreendedor,
acompanhado
dos

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido
de licença, dando-se a devida publicidade.

 Licença de Instalação (LI) - autoriza a
instalação
do
empreendimento
ou
atividade de acordo com as especificações
constantes dos planos, programas e
projetos aprovados, incluindo as medidas
de
controle
ambiental
e
demais
condicionantes, da qual constituem motivo
determinante;
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 Licença de Operação (LO) - autoriza a
operação
da
atividade
ou
empreendimento, após a verificação do
efetivo cumprimento do que consta das
licenças anteriores, com as medidas de
controle ambiental e condicionantes
determinados para a operação.
Notório que as questões ambientais
são norteadas pelos Princípios da Informação
e da Publicidade, o que leva ao
empreendedor, a obrigação de fazer publicar
no Diário Oficial do Estado e em periódico
regional ou local de grande circulação
(admitindo-se
meio
eletrônico
de
comunicação mantido pelo órgão ambiental
competente), os requerimentos de licença,
bem como a concessão das mesmas, nos
moldes dispostos na Lei no6.938/81 (§1º do
art.10 com redação alterada pelo art.20 da LC
nº 140/2011), na Resolução CONAMA
nº06/1986, complementada pela Resolução
CONAMA n°281/2001. No âmbito do Estado
do Rio de Janeiro verifica-se a Deliberação
CECA nº2.538, de 12 de novembro de 1991.
É
de
se
sublinhar
que
o
empreendimento
em
comento,
em
atendimento ao que determina o art.225, §1º,
Inciso IV da CRFB e o art.261, §1º, Inciso X
da CERJ, requer além do Licenciamento
Ambiental, o Estudo de Impacto Ambiental, a
ser realizado por equipe multidisciplinar
habilitada, conforme regramento exarado pela
Resolução CONAMA nº01/1986, que elenca o
rol de atividades e empreendimentos
dependentes de EIA/RIMA. Na esfera
estadual, vale mencionar a Lei nº 1.356, de 03
de outubro de 1988 (alterada pela Lei nº
2.535/96), a Deliberação CECA nº 3.663, de
28 de agosto de 1997, que aprova a Diretriz
DZ-041.R-13 que normatiza a elaboração do
EIA/EIMA, determinando a abrangência, os
procedimentos e os critérios para a
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental EIA e do respectivo Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA, no Estado do Rio de
Janeiro, consoante o disposto na Lei nº
1.356/88, alterada pela Lei nº 2.535/96 e na
Resolução CONAMA no001/86, na Resolução
CONAMA no011/86 e na Resolução CONAMA
no 2/96, como parte integrante do Sistema de
Licenciamento de Atividades Poluidoras SLAP. Na esfera municipal, a Lei nº 228/06
(Plano Diretor do Município de São Francisco
de
Itabapoana),
reitera
(art.128)
a
necessidade de realização do EIA/RIMA.

Vale destacar que a conclusão acerca
da necessidade do EIA/RIMA também se
extrai do art.3º da Resolução CONAMA
237/97, que dispõe que a licença ambiental
para
empreendimentos
e
atividades
consideradas efetiva ou potencialmente
causadoras de significativa degradação do
meio dependerá de prévio estudo de impacto
ambiental e respectivo relatório de impacto
sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual
dar-se-á publicidade, gerando a necessidade
de publicação, o que mais uma vez, torna
efetivo os Princípios da Informação e da
Publicidade já aduzido. Por sua vez, o
Princípio da Participação se concretiza
mediante a implementação da Deliberação
CECA nº 1.173, de 19 de outubro de 1987,
que aprova a NA-043 que reza sobre a
participação
e
acompanhamento
da
comunidade no processo de avaliação de
impacto ambiental.
O empreendedor logrou por promover
as publicações divulgando amplamente o
início da elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental, informando o número da Instrução
Técnica e o número do processo de
licenciamento.
Ademais, o sistema normativo prevê a
realização de audiências públicas, quando
couber. No Estado do Rio de Janeiro vale
observar o disposto na Lei nº 1.356, de 03 de
outubro de 1988 (com alterações promovidas
pela Lei nº 2.535/96); na Deliberação CECA
nº 2.555/1991; na Deliberação CECA nº
4.093/1991; na Deliberação CECA nº
4.662/2006; e na Deliberação CECA nº
4.845/2007. Além das referenciadas normas,
vale destacar que um importante norte para a
realização da Audiência Pública, se vê na
Resolução CONAMA nº09/1987. Segundo a
norma em tela, tal audiência destina-se a
“expor aos interessados o conteúdo do
produto em análise e do seu referido RIMA,
dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes
as críticas e sugestões a respeito”, devendo
ser realizada quando o órgão que conduz o
licenciamento entender necessário, ou em
decorrência de requerimento de entidade civil,
do Ministério Público, ou de cinquenta ou
mais cidadãos, sendo valioso ressaltar que o
não atendimento a eventual requerimento,
pode resultar na invalidade da licença que
eventualmente venha a ser concedida.
E como desdobramento do Estudo de
Impacto Ambiental, torna-se necessária a
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identificação do sistema legal ambiental que
disciplina o empreendimento, o que deve ser
disponibilizado através de um capítulo
específico dentro do EIA.

 O estabelecimento de critérios e padrões
de qualidade ambiental e de normas
relativas ao uso e manejo de recursos
ambientais;

A metodologia adotada para este
capítulo reflete o disposto no art.5º da
Resolução CONAMA n° 1/1986, que
estabelece que o estudo de impacto
ambiental deve atender à legislação, em
especial os princípios e objetivos expressos
na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente.
Desta forma, inspirados pela orientação da
norma que disciplina a elaboração do
EIA/RIMA, as análises que passaremos a
registrar, passam pelo filtro e norte dos
princípios e objetivos expressos na Lei
nº6.938/1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá
outras providências.

 O desenvolvimento de pesquisas e de
tecnologias nacionais orientadas para o
uso racional de recursos ambientais;

Zelosamente, deve ser reiterado que
ao apontar o sistema legal relacionado ao
empreendimento, entendemos por abarcar,
sem maiores aprofundamentos, instrumentos
que possam ser aplicados para os usos em
potencial do Parque Termoelétrico, levandose em conta a abrangência dos impactos
cumulativos, esteira do Estudo de Impacto
Ambiental.
5.5 DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA
POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Nos termos do art.2º da LPNMA, o
objetivo geral da Política Nacional do Meio
Ambiente é a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia
à vida, visando assegurar, no país, condições
ao desenvolvimento sócio econômico, aos
interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana.
Como objetivos específicos, o art.4º
da Lei nº6.938/81 estabelece que a Política
Ambiental visará:
 A compatibilização do desenvolvimento
econômico-social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio
ecológico;
 A definição de áreas prioritárias de ação
governamental relativa à qualidade e ao
equilíbrio
ecológico,
atendendo
aos
interesses da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios;

 A difusão de tecnologias de manejo do
meio ambiente, à divulgação de dados e
informações ambientais e à formação de
uma
consciência
pública
sobre
a
necessidade de preservação da qualidade
ambiental e do equilíbrio ecológico;
 A preservação e restauração dos recursos
ambientais com vistas à sua utilização
racional e disponibilidade permanente,
concorrendo para a manutenção do
equilíbrio ecológico propício à vida;
 A imposição, ao poluidor e ao predador, da
obrigação de recuperar e/ou indenizar os
danos causados e, ao usuário, de
contribuição pela utilização de recursos
ambientais com fins econômicos.
A efetivação dos supra referenciados
objetivos deve ser norteada pelos seguintes
princípios, que devem caracterizar as metas
traçadas
para
a
implementação
das
atividades:
 Ação governamental na manutenção do
equilíbrio ecológico, considerando o meio
ambiente como um patrimônio público a
ser
necessariamente
assegurado
e
protegido, tendo em vista o uso coletivo;
 Racionalização do uso do solo, do subsolo,
da água e do ar;
 Planejamento e fiscalização do uso dos
recursos ambientais;
 Proteção dos ecossistemas, com
preservação de áreas representativas;

a

 Controle e zoneamento das atividades
potencial ou efetivamente poluidoras;
 Incentivos ao estudo e à pesquisa de
tecnologias orientadas para o uso racional
e a proteção dos recursos ambientais;
 Acompanhamento do estado da qualidade
ambiental;
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 Recuperação de áreas degradadas; 5
 Proteção de
degradação;

áreas

ameaçadas

de

 Educação ambiental a todos os níveis de
ensino,
inclusive
a
educação
da
comunidade, objetivando capacitá-la para
participação ativa na defesa do meio
ambiente.
As diretrizes da Política Nacional do
Meio Ambiente, que regem as atividades
empresariais públicas e privadas, são
formuladas em normas e planos 6, destinados
a orientar a ação da Administração Pública no
que se relaciona com a preservação da
qualidade ambiental e manutenção do
equilíbrio ecológico, observados os princípios
acima relacionados, que tem têm apoio
constitucional e foram contemplados pelo
ordenamento infraconstitucional. 7
Dentre os instrumentos de defesa
ambiental de que se vale a Administração
Pública, o que melhor espelha a essência da
Política Ambiental, revelada nos objetivos e
princípios acima registrados, consiste no
licenciamento
ambiental,
que
é
um
instrumento que se volta a ordenar o
crescimento econômico e influir e/ou exigir
que o empreendedor leve a efeito a função
sócio-ambiental da propriedade.
Questão controvertida que se coloca,
e que desde logo deve ser resolvida refere-se
à intensidade adequada na imposição de
limites e restrições ambientais no uso da
propriedade. Qual a intensidade da função
socioambiental?
De
plano,
podemos
responder: observando-se o já mencionado
princípio da consideração da variável
ambiental nos processos decisórios de
políticas de desenvolvimento, que por sua vez
deve ser norteado pelo princípio da
tolerabilidade, da sustentabilidade e a
qualidade de vida. Contudo, esta resposta é
abstrata, revelando os moldes, mas não
resolvendo o caso concreto. Devemos, então,
buscar apoio no Código Civil, que atualiza o
conceito do direito de propriedade, impondo
5

importantes e necessárias condições para o
exercício desta. Respondendo à indagação
suscitada, o art.1.228, § 1.º, CC/2002
determina que “o direito de propriedade deve
ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo
que sejam preservados, de conformidade com
o estabelecido em lei especial [art.5º, II, da
CF/1988], a flora, a fauna, as belezas
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio
histórico e artístico, bem como evitada a
poluição do ar e das águas”. Com efeito, a
leitura deste dispositivo que valoriza o meio
ambiente e o desenvolvimento econômico,
guindando-os para um mesmo patamar,
revela que a imposição de limitações e
restrições,
em
nome
da
função
socioambiental da propriedade, deve ser
precedida por Lei. 8

5.6 DA CONFORMIDADE LEGAL E
NORMATIVA AMBIENTAL, CONFORME
OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA POLÍTICA
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
•

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Constituição Federal (art.225, §1º,
inciso VI) entrega, para todos os cidadãos, a
garantia constitucional do direito e à
Educação Ambiental e incumbe ao Estado a
promoção da educação ambiental e a
conscientização pública para a preservação
do meio ambiente. Regulamentando o
comando constitucional, a Lei Federal
nº9.79599 9, inspirada pelos princípios da
Política Nacional do Meio Ambiente, instituiu a
Política Nacional de Educação Ambiental,
apontando seus princípios e objetivos, os
atores e instâncias obrigados a realizar sua
prática na dimensão formal e não-formal,
desenhando linhas de ação para se obter
resultados voltados para a preservação do
ambiente, com vistas à qualidade de vida.
Nessa linha, no âmbito do Estado do
Rio de Janeiro, o art.7º da Lei nº3.325/99,
dispõe que a Política Estadual de Educação
Ambiental engloba o conjunto de iniciativas
voltadas para a formação de cidadãos e

)

A

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

ENQUADRAMENTO LEGAL
5-8

comunidades
capazes
de
tornar
compreensíveis a problemática ambiental e
de promover uma atuação responsável para a
solução dos problemas ambientais.

detalhados, merecendo desde já ser
elucidado que o conteúdo será guiado pelos
seguintes objetivos, conforme art.5º da Lei
Federal nº9.795/99:

Igualmente, o art.1o da Lei nº9.795/99
entende
por
educação
ambiental
os
processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes
e
competências voltadas para a conservação
do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade. Ressalte-se que o ao
art.3o do diploma em tela, ao estabelecer os
atores que tem o dever de promovê-la,
determina em seu Inciso V, que as empresas
promovam
programas
destinados
à
capacitação dos trabalhadores, visando à
melhoria e ao controle efetivo sobre o
ambiente de trabalho, bem como sobre as
repercussões do processo produtivo no meio
ambiente

 Desenvolvimento de uma compreensão
integrada do meio ambiente em suas
múltiplas
e
complexas
relações,
envolvendo
aspectos
ecológicos,
psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos;

Essencial meta traçada para a
implementação do empreendimento objeto do
presente Estudo de Impacto Ambiental,
consiste no programa de educação ambiental,
cuja obrigatoriedade surgiu com a edição da
Lei Federal nº9.795/99 e Lei Estadual
nº3.325/99, inspirada pelos princípios da
Política Nacional do Meio Ambiente, através
do qual, atende-se aos objetivos da Lei
nº6.938/81.
Assim,
o
empreendimento
apresenta como externalidade positiva, em
conformidade com a Lei nº6.938/81, Lei
Federal nº9.795/99, e Lei Estadual nº3.325/99
um programa de educação que abarca as
ações infra identificadas:

 Estímulo à cooperação entre as diversas
regiões do País, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção
de
uma
sociedade
ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios da
liberdade,
igualdade,
solidariedade,
democracia,
justiça
social,
responsabilidade e sustentabilidade;

 Programa de educação ambiental voltada
para os empregados da obra. Inclui, dentre
outros temas, o gerenciamento dos
resíduos sólidos, o conhecimento dos
ecossistemas existentes na área e a
importância de preservá-los, o uso
econômico da água;
 Programa de educação ambiental voltado
para as comunidades do entorno;
 Programa de educação ambiental voltado
para as escolas situadas no entorno do
empreendimento;
 Programa de educação ambiental voltado
para a comunidade pesqueira.
Na fase da Licença de Instalação, os
programas
acima
elencados,
serão

 Garantia
de
democratização
informações ambientais;

das

 Estímulo e o fortalecimento de uma
consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social;
 Incentivo à participação individual e
coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio
ambiente, entendendo-se a defesa da
qualidade ambiental como um valor
inseparável do exercício da cidadania;

 Fomento e o fortalecimento da integração
com a ciência e a tecnologia;
 Fortalecimento
da
cidadania,
autodeterminação
dos
povos
e
solidariedade como fundamentos para o
futuro da humanidade.
•

O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO

A área da propriedade (Fazenda
Canaã) na qual se projeta a implantação do
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense
está localizado no Distrito de Manguinhos no
Município de São Francisco de Itabapoana,
no Estado do Rio de Janeiro, à margem da
rodovia RJ 196, no Km 178, cujas
coordenadas
são
E:289.912,559;
e
N:7.628.517,036.
O Município de São Francisco de
Itabapoana fica nas proximidades dos
principais campos de petróleo em produção, e
está muito próximo de importantes centros
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fornecedores e consumidores de bens e
serviços relacionados com a indústria de
petróleo e gás, contando com infraestrutura
rodoviária para acesso aos insumos,
mercadorias, produtos, equipamentos, mão
de obra e todos os demais elementos
essenciais para a operação das grandes
plataformas de petróleo da Bacia de Campos
e demais circundantes. Com efeito, a posição
geográfica do Parque Termoelétrico Porto
Norte Fluminense (frente para a rodovia e
fundos para o oceano) permite uma ótima
logística marítima e territorial, tornando-o de
utilidade para o desenvolvimento do país, e
viabilizando
preços
competitivos
em
decorrência da simplicidade operacional.
Conforme identificado no Diagnostico
Ambiental, a propriedade (matrícula única) é
plana e na mesma predomina pasto, sem
vegetação nativa, sem cursos hídricos
perenes, mangues ou outras formações
similares,
e
com
baixa
densidade
demográfica, situando-se distante do centro
urbano. Note-se que referidas informações
podem ser reforçadas pela Lei nº228/2006, de
10/10/2006 (Plano Diretor do Município de
São Francisco de Itabapoana) eis que não
logrou por incluir a Fazenda Canaã, nas
Zonas de Interesse Ambiental e Paisagístico.
Vejamos o que dispõe o art.32 do Plano
Diretor:
Art.32:
Serão instituídas as seguintes Zonas de
Interesse Ambiental e Paisagístico, dentro
dos limites municipais:
I – terrenos de marinha do litoral, incluindo as
áreas abrangidas por barreiras notáveis,
estuários, dunas, remanescentes de
manguezais e de restinga: Faixa Litorânea
entre Gargaú e Santa Clara; entre Ponta
do Retiro e Barra do Itabapoana; entre
Manguinhos e Buena; Mangues de Barra
do Itabapoana; Guaxindiba e Gargaú.
II – faixa de proteção de, no mínimo, 30m
(trinta metros) de cada lado das margens
dos cursos d´água: L. do Centro; L.
Salgada; L. da Roça; L. de Dentro; L. da
Tabua;L. do Comércio; L. da Praia; L.
Funil; L. Doce; L. de Valão Seco e Rios:
Guaxindiba; Paraíba do Sul, Itabapoana.
III – remanescentes de Mata Atlântica: Faz.
Stº Antônio; Faz. Alfegar; Faz.Quero Ver;

Mata da Benta; Faz. Sant’Ana; Mata do
Carvão.
IV - ilha de convivência;
V - mangue da moça bonita e outros.
Segundo o Diagnostico Ambiental,
comunidade da flora significativa que habita a
propriedade é uma faixa de restinga, com
previsão de manutenção.
•

O ENQUADRAMENTO TERRITORIAL
LEGAL DA PROPRIEDADE (RURAL)

A propriedade situa-se em área rural,
estando sujeita ao regime da Reserva Legal.
Para atender ao Código Florestal, em
especial à Reserva Legal, o empreendedor
fará a aquisição de área situada nas
proximidades da Estação Ecológica Estadual
de Guaxindiba, especificamente na região
próxima à Fazenda São Pedro de Alcântara,
conhecida nacionalmente como Mata do
Carvão conforme já licenciado para a
implantação do Condomínio Industrial e
Terminal Portuário através da LP
nº
IN0043610 para toda a propriedade.
Cabe sublinhar o aduzido acima, que
conforme disposto no art.32 do Plano Diretor
de São Francisco de Itabapoana, a Mata do
Carvão possui remanescentes de Mata
Atlântica que se pretende instituir como Zonas
de Interesse Ambiental e Paisagístico.
Portanto, evidenciado que a área é
vocacionada para a demarcação de Reserva
Legal.
Por esta razão, nos parece que o
licenciamento atende ao disposto no art.110
do Plano Diretor De São Francisco de
Itabapoana, que estabelece como uma das
diretrizes para o uso e a ocupação do solo na
Área Rural, a compatibilização do uso e da
ocupação rural com a proteção ambiental,
especialmente à preservação das áreas de
mananciais destinados à captação para
abastecimento de água.

•

O estatuto da cidade e o plano diretor.
Efeitos na propriedade rural

Conforme art.182 da Constituição
Federal, o Poder Público Municipal, pautado
em Lei que estabeleça diretrizes gerais, deve
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exercer a política de desenvolvimento com a
finalidade
de
se
ordenar
o
pleno
desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem estar de seus
habitantes. Neste contexto é que o poder
público municipal deve disciplinar o uso e a
ocupação do solo localizado em seu
perímetro territorial.
A Lei Federal que regulamenta
ações da Administração Pública Municipal,
forma a cumprir seu papel de ordenamento
cidade, é a Lei nº10.257/2001 (Estatuto
Cidade).

as
de
da
da

Em atendimento ao que dispõe o
art.182, §1º, da CRFB, que estabelece para
os municípios com mais de 20.000 habitantes,
a obrigatoriedade de instituir um Plano Diretor
aprovado pela Câmara Municipal, que possa
funcionar como um instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão
urbana, o Município de São Francisco de
Itabapoana, editou a Lei nº228, de 10/10/2006
(Plano Diretor do Município de São Francisco
de Itabapoana).
De acordo com o art.2º desta Lei o
Plano Diretor é o principal instrumento da
política de desenvolvimento urbano e
ambiental de São Francisco de Itabapoana,
aplicável a todo o território municipal e
referência obrigatória para os agentes
públicos e privados que atuam no Município.
Note-se que o art.2º da Lei nº228/2006
deflagra dois comandos, quais sejam: (i) o
Plano Diretor é aplicável para a zona rural; (ii)
as normas do Município passam a ser
interpretadas na forma como o Plano Diretor
permitir.
Consolidando a interpretação de que
o Plano Diretor se estende para a área rural,
cumpre trazer à análise que o Estatuto da
Cidade (Lei Federal nº10.257/2001) introduz
no planejamento urbano, a expressão
zoneamento ambiental, posto que substitui a
expressão
zoneamento
urbano
por
zoneamento
ambiental,
ampliando
a
concepção da cidade, e concomitantemente,
inserindo o meio ambiente na ordenação do
território. Além disso, o art.40, §2o do Estatuto
da Cidade, estabelece que o Plano Diretor
deve englobar o território do Município como
um todo.
O que se busca na cidade? Serviços e
equipamentos públicos, educação, saúde,
bem-estar econômico e social, emprego,

segurança e moradia. Nitidamente, a ordem
urbanística requer a incorporação da função
social da propriedade, e da dignidade no meio
ambiente artificial, natural e cultural, com a
finalidade de levar para a concretude, a
promessa constitucional que repousa no
pergaminho,
carente
de
efetividade:
educação, moradia, lazer, trabalho, saúde,
direito de ir e vir e estacionar. A nova ordem
que se estende ao campo, atualiza a forma de
planejamento,
significando
a
institucionalização do justo na cidade, sendo
oportuna a transcrição da lição da maior
autoridade em direito ambiental, Prof. Paulo
Affonso Leme Machado. Vejamos:
“A ordem urbanística há de possibilitar uma
nova cidade, em que haja a alegria de se
morar e trabalhar, de se fruir o lazer nos
equipamentos
comunitários
e
de
se
contemplar a paisagem urbana.
Para que essa ordem seja factível, entre
outros fatores, o nível de emissão sonora
precisa ser adequado e o transporte individual
e público deve ser transformado, evitando-se
a
poluição
e
o
estresse
dos
engarrafamentos.” 10 (grifo nosso)
m geral, o crescimento ordenado é
alcançado pela via do Estudo de Impacto de
Vizinhança. No entanto, no caso concreto, o
art.128, §2º do Plano Diretor de São
Francisco de Itabapoana dispensa tais
estudos nas hipóteses em que o objeto
destes tiver sido incorporado no Relatório de
Impacto Ambiental.
Art.128
O Estudo Prévio de Impacto Ambiental aplicase, no contexto do licenciamento ambiental, à
construção, instalação, reforma, recuperação,
ampliação e operação de empreendimentos,
atividades
ou
obras
potencialmente
causadoras de significativa degradação do
meio ambiente, de acordo com os termos da
legislação federal, estadual e municipal.
§2º. As atividades ou empreendimentos
sujeitos ao Estudo de Impacto Ambiental e
respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio
Ambiente serão dispensados do Estudo
Prévio de Impacto de Vizinhança e respectivo
Relatório de Impacto de Vizinhança, quando o
objeto de Estudo de Impacto de Vizinhança
r
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tiver sido incorporado no Relatório de Impacto
Ambiental.
Isto posto, quando abrangente o
Estudo de Impacto Ambiental suprime-se a
realização do Estudo de Impacto de
Vizinhança.
No tocante à mobilidade, o art.64,
parágrafo único do Plano Diretor local (Lei nº
228/06)
dispõe
que
por
mobilidade
compreende-se o direito de todos os cidadãos
ao acesso aos espaços públicos em geral,
aos locais de trabalho, aos equipamentos e
serviços sociais, culturais e de lazer através
dos meios de transporte coletivos, individuais
e dos veículos não motorizados, de forma
segura, eficiente, socialmente inclusiva e
ambientalmente sustentável. O fato do local
no
qual
se
pretende
implantar
o
empreendimento situar-se distante da área
urbana
traz
a
conformidade
do
empreendimento a este quesito.
No encontro C-40/SP realizado no
Município de São Paulo defendeu-se a
ocupação de espaços vazios e orientou-se
para uma maior atratividade nas zonas
habitadas, com um planejamento das áreas
metropolitanas, incentivando a mobilidade,
nos moldes do que preceitua o art.5º do Plano
Diretor de São Francisco de Itabapoana (Lei
nº228/06),
segundo
o
qual,
o
desenvolvimento econômico deverá ser
promovido a partir da dinamização e
diversificação das atividades econômicas que
integram o sistema produtivo no Município
observando os princípios da inclusão social e
da sustentabilidade ambiental, com base nas
peculiaridades locais.
Vejamos os objetivos gerais e as
diretrizes traçadas, no corpo do citado
diploma, para o desenvolvimento econômico
de São Francisco de Itabapoana, nos quais
se amoldam o empreendimento objeto do
presente EIA/RIMA:
Art.6º
São objetivos gerais para o desenvolvimento
econômico de São Francisco de Itabapoana:
I
–
promover
a
dinamização,
o
fortalecimento e a diversificação da
economia local, favorecendo a oferta de
emprego e a geração de renda para a
população
de
São
Francisco
de
Itabapoana, atendendo exigências de
proteção ambiental;

II – potencializar os benefícios das
atividades turística, agrícola, industrial,
pesqueira
e
agroindustrial,
comercial,
harmonizando
as
interferências
e
minimizando os impactos negativos no
meio ambiente rural e urbano;
III
–
identificar
outras
vocações
econômicas no Município e fomentar
investimentos autônomos.
Art.7º
São diretrizes gerais para o desenvolvimento
das atividades produtivas em São Francisco
de Itabapoana:
I – estímulo à organização da produção local
e à diversificação dos setores produtivos;
II – fortalecimento de pólos produtivos em
diferentes áreas do Município baseados
nas vocações e potencialidades locais;
III – incentivo às parcerias e às ações de
cooperação entre agentes públicos e
privados, incluindo as instituições de ensino e
de pesquisa;
IV - integração dos órgãos e entidades
municipais, estaduais e federais de apoio às
atividades produtivas e culturais para o
desenvolvimento regional;
V - articulação com municípios vizinhos para
dinamização da economia regional;
VI – apoio à melhoria da qualidade das
mercadorias produzidas no Município;
VII – incorporação de parcelas da população
à produção econômica formal e organização e
regulamentação das atividades do setor
informal, utilizando mecanismos de apoio dos
órgãos e entidades governamentais;
VIII
–
promoção
da
qualificação
profissional da população e criação de
ambientes
para
disseminar
o
conhecimento;
IX – consolidação da atividade turística
municipal como atividade econômica e a
Cidade de São Francisco de Itabapoana
como pólo de turismo e de atividades
produtivas relacionadas ao turismo;
X – integração com projetos e programas
federais e estaduais voltados para a produção
local, como os Arranjos Produtivos Locais
(APLs);
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XI – aproveitamento do ecossistema laguna
para o uso integrado da pesca, do
extrativismo animal, da aqüicultura e do
turismo.
Cabe reconhecer que o local está
conforme a previsão de uso e ocupação do
solo, estabelecida no Plano Diretor 11:
Art.105
São objetivos para a ordenação do uso e
ocupação do solo no Município de São
Francisco de Itabapoana:
I – promover a integração de toda a
população aos benefícios decorrentes da
urbanização;
II
–
garantir
o
desenvolvimento
sustentável no uso e ocupação do solo;
III – distribuir as atividades no território, de
modo a evitar incompatibilidades ou
inconveniências para a vizinhança;
IV – garantir a qualidade da paisagem urbana;
V – minimizar os conflitos viários.

•

A CONFORMIDADE LOCACIONAL –
TERRITORIAL

Consoante disposto no art.10, §1º da
Resolução
CONAMA
nº237/1997,
no
procedimento de licenciamento ambiental
deverá constar, obrigatoriamente, a certidão
da Prefeitura Municipal, declarando que o
local e o tipo de empreendimento ou atividade
estão em conformidade com a legislação
aplicável ao uso e ocupação do solo e,
quando for o caso, a autorização para
supressão de vegetação e a outorga para o
uso da água, emitidas pelos órgãos
competentes.
Em atendimento ao disposto na
norma, foi emitida pela Prefeitura Municipal
de São Francisco de Itabapoana, em 22 de
maio de 2020, certidão para fins de
licenciamento ambiental, cuja cópia de inteiro
teor se encontra no item 2 do capitulo 3
desteestudo, nos seguintes termos:
“CERTIFICA que o empreendimento e os
itens acima citados, não agridem salvo melhor
avaliação futura no curso da execução do
t

projeto ou maculam a legislação municipal
aplicável ao uso e ocupação do solo.”
Conclui-se, pelas razões expostas e
em especial pela Certidão exarada pelo
Município de São Francisco de Itabapoana,
que o empreendimento se mostra conforme
as leis e diretrizes municipais, incluindo os
desdobramentos do disposto no art.54 do
Plano Diretor (Lei nº228/06).

•

O GERENCIAMENTO COSTEIRO

O Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro - PNGC instituído pela Lei Federal
nº7.661/88 e regulamentado pelo Decreto
Federal nº5.300/04, tem como meta maior o
zoneamento da zona costeira, subordinandose aos princípios e tendo em vista os
objetivos genéricos da PNMA, visará
especificamente a orientar a utilização
nacional dos recursos na Zona Costeira, de
forma a contribuir para elevar a qualidade da
vida de sua população, e a proteção do seu
patrimônio natural, histórico, étnico e cultural
(art.2º Lei Federal nº7.661/88).
De acordo com o art.6º caput e §2º da
Lei Federal n°7.661/88, o órgão ambiental
deverá requerer a realização de EIA/RIMA
nos licenciamentos para parcelamento e
remembramento
do
solo,
construção,
instalação, funcionamento e ampliação de
atividades, com alterações das características
naturais da Zona Costeira.
O Gerenciamento Costeiro consiste
num processo contínuo voltado para o
diagnóstico e o planejamento do uso racional
dos recursos ambientais da zona costeira,
que deve atender aos objetivos previstos no
art.6º do Decreto Federal n°5.300/04, a saber:
Art. 6o
São objetivos da gestão da zona costeira:
I - a promoção do ordenamento do uso dos
recursos naturais e da ocupação dos espaços
costeiros, subsidiando e otimizando a
aplicação dos instrumentos de controle e de
gestão da zona costeira;
II - o estabelecimento do processo de gestão,
de forma integrada, descentralizada e
participativa, das atividades socioeconômicas
na zona costeira, de modo a contribuir para
elevar a qualidade de vida de sua população

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

ENQUADRAMENTO LEGAL
5-13

e a proteção de seu patrimônio natural,
histórico, étnico e cultural;
III - a incorporação da dimensão ambiental
nas políticas setoriais voltadas à gestão
integrada
dos
ambientes
costeiros
e
marinhos, compatibilizando-as com o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC;
IV - o controle sobre os agentes causadores
de poluição ou degradação ambiental que
ameacem a qualidade de vida na zona
costeira;
V - a produção e difusão do conhecimento
para o desenvolvimento e aprimoramento
das ações de gestão da zona costeira.
O Projeto de Gestão Integrada da Orla
Marítima (Projeto Orla) 12 é uma ação conjunta
entre o Ministério do Meio Ambiente, por
intermédio de sua Secretaria de Extrativismo
e
Desenvolvimento
Rural
Sustentável
(SEDR), e o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, no âmbito da sua
Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MP).
Conforme se verifica no site do MMA, as
ações do Projeto Orla buscam o ordenamento
dos espaços litorâneos sob domínio da União,
aproximando as políticas ambiental e
patrimonial, com ampla articulação entre as
três esferas de governo e a sociedade. Os
seus objetivos estão baseados nas seguintes
diretrizes:
 Fortalecimento da capacidade de atuação
e articulação de diferentes atores do setor
público e privado na gestão integrada da
orla, aperfeiçoando o arcabouço normativo
para o ordenamento de uso e ocupação
desse espaço;
 Desenvolvimento de mecanismos de
participação e controle social para sua
gestão integrada;
 Valorização de ações inovadoras de
gestão voltadas ao uso sustentável dos
recursos naturais e da ocupação dos
espaços litorâneos.
Segundo informações que se extrai da
página eletrônica do MMA, o Projeto busca
responder a uma série de desafios, como
reflexo da fragilidade dos ecossistemas da
orla, do crescimento do uso e ocupação de
forma desordenada e irregular, do aumento
.

dos processos erosivos e de fontes
contaminantes. Por outro lado, busca a
formação de critérios para destinação de usos
de bens da União, com vistas a utilização
adequada de áreas públicas, a existência de
espaços estratégicos (como portos, áreas
militares) e de recursos naturais protegidos
também se configuram em desafios para
gestão da orla brasileira.
O empreendimento tem potencial de
ser um eficiente cooperador na obtenção de
resultados positivos, tanto na diagnose
quanto
nas
melhorias
ambientais,
promovendo
multiplicadores
de
defesa
ambiental através dos projetos de educação
ambiental.
A
Zona
Costeira
também
é
considerada patrimônio nacional, nos termos
do § 4° do art.225 da CRFB, devendo sua
ocupação e exploração dar-se de modo
ecologicamente sustentável. A Portaria n°
9/2007, do Ministério do Meio Ambiente,
estabelece como áreas prioritárias para efeito
da formulação e implementação de políticas
públicas, programas, projetos e atividades
sob a responsabilidade do Governo Federal
as áreas denominadas ‘Áreas Prioritárias para
a Conservação, Utilização Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade
Brasileira’ ou ‘Áreas Prioritárias para a
Biodiversidade’. A identificação destas Áreas
Prioritárias em mapeamento complementar à
Portaria MMA n° 9/2007, indica quatro áreas
de importância biológica terrestre e uma área
marinha, com ocorrência na Área de
Influência Indireta ou muito próxima ao limite
desta (Zonas MaZc 282 – Tartaruga marinha),
que por este motivo foram relacionadas pela
equipe técnica deste Estudo de Impacto
Ambiental, valendo ressaltar que praias de
desova de tartaruga são regulamentadas pela
Lei Federal nº 5197/67.

DA PROTEÇÃO DOS BENS AMBIENTAIS
•

O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL,
ARQUITETÔNICO E ARQUEOLÓGICO

Conforme descrito no Diagnóstico
Ambiental, a área objeto do Estudo de
Impacto Ambiental possui bens de valor
histórico,
cultural,
arquitetônico
e/ou
arqueológico, ressaltando-se que alguns são
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tombados pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural INEPAC. No Município de São Francisco de
Itabapoana, os bens culturais tombados
encontram-se no Inventário de Identificação
do INEPAC, sob o código de identificação E18/300.459/85
(Manguezal)
e
E18/300.288/85
(Coreto
na
Praça
S.
Sebastião).
Na qualidade de patrimônio histórico,
destaca-se as Ruínas Tipity. Trata-se de
ruínas do prédio de três pavimentos e a
imponente chaminé de trinta metros de altura,
situados no distrito de Máquina, às margens
do Rio Itabapoana. Ressalte-se que a
Indústria da Farinha Tipity, inaugurada em
1940, foi um dos maiores empreendimentos
da história de São Francisco de Itabapoana.
Importante registrar a existência de
Sítios Arqueológicos. A Vila da Rainha (Sítio
Arqueológico Vila da Rainha), identificada
(item 6.5.18 do Diagnóstico Ambiental) como
o primeiro núcleo habitacional do Município
de
São
Francisco
de
Itabapoana,
possivelmente foi edificada nas proximidades
do Rio Itabapoana. Além deste Sítio, o
IPHAN, ao analisar ossadas encontradas na
Praia de Manguinhos, registrou o acervo
como ossadas de escravos, reconhecendo a
existência deste segundo Sítio Arqueológico
(Sítio Arqueológico Manguinhos).
Sendo assim, a existência de aludidos
patrimônios requer cuidados especiais,
cabendo ao Município promover e influir na
adoção das medidas estabelecidas no art.41,
parágrafo único 13, do Plano Diretor. Demais
disso, os cuidados especiais devem ser
implementados pelo empreendedor nas
diversas fases do licenciamento ambiental. O
art.46 do Plano Diretor de São Francisco de
Itabapoana determina a instituição de Zonas
Especiais de Preservação Cultural para a
área onde foi instalada a fábrica Tipity na
localidade de Máquina; para a área do Sítio
Arqueológico de Manguinhos; e para parte da
área municipal em Barra do Itabapoana, nas
proximidades da RJ 196, ao lado do farol da
Marinha.
Pelo exposto, e sem prejuízo das
demais Leis e normas relacionadas ao final

deste capítulo, deve ser observado o disposto
na Portaria nº230/02 do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN). Vejamos:
 Fase de Obtenção da LP: Nesta fase,
dever-se-á proceder à contextualização
arqueológica e etno-histórica da área de
influência do empreendimento, por meio de
levantamento
exaustivo
de
dados
secundários e levantamento arqueológico
de campo.
A partir do diagnóstico e avaliação de
impactos, deverão ser elaborados os
Programas de Prospecção e de Resgate
compatíveis com o cronograma das obras
e com as fases de licenciamento ambiental
do empreendimento de forma a garantir a
integridade do patrimônio cultural da área.
 Fase de Obtenção da LI: Nesta fase,
dever-se-á implantar o Programa de
Prospecção proposto na fase anterior, o
qual deverá prever prospecções intensivas
(aprimorando
da
fase
anterior
de
intervenções
no
subsolo)
nos
compartimentos ambientais de maior
potencial arqueológico da área de
influência direta do projeto e nos locais que
sofrerão impactos indiretos potencialmente
lesivos ao patrimônio arqueológico, tais
como áreas de reassentamento de
população, expansão urbana ou agrícola,
serviços e obras de infraestrutura.
 Fase de Obtenção da LO: Nesta fase,
deverá ser executado o Programa de
Resgate Arqueológico proposto no EIA,
conforme detalhamento realizado na fase
seguinte.
Os estudos realizados na fase de
Diagnóstico Ambiental contemplaram o
diagnóstico arqueológico, sendo necessário,
que nas próximas fases do processo de
licenciamento (LI e LO), a execução as ações
respectivas.
O Plano Diretor de São Francisco de
Itabapoana
(Lei
nº228/06)
estabelece
objetivos (art.39) e diretrizes (art.40) para o
Patrimônio Cultural, de cujo texto se extrai o
que passamos a registrar:
Objetivos:
 Fortalecer a identidade e diversidade
cultural no Município pela valorização do
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seu patrimônio cultural, incluindo os bens
históricos, os costumes e as tradições
locais;
 Considerar a relevância do patrimônio
cultural do Município como instância
humanizadora e de inclusão social;
 Integrar as políticas de desenvolvimento
do turismo e cultural, gerando trabalho e
renda para a população;
 Implementar a gestão democrática do
patrimônio cultural.
Diretrizes:
 Tratamento de cada componente do
patrimônio cultural de acordo com suas
peculiaridades, incluindo o planejamento
da gestão de cada uma das zonas
especiais
de
preservação
cultural
constituídas;
 Descentralização das realizações artísticoculturais, considerando as demandas e as
especificidades locais;
 Implantação de espaços culturais em
diversos
bairros,
propiciando
maior
abrangência da política cultural e inserção
das manifestações culturais no convívio da
população;
 Integração das ações efetuadas pelas
diversas organizações governamentais e
não governamentais que tratam a questão
cultural;
 Gestão participativa do patrimônio cultural
local, inclusive no controle e na execução
de obras relativas ao patrimônio cultural
edificado;
 Estímulo aos eventos existentes que
valorizem a cultura e as tradições locais;
 Ampliação do conhecimento sobre os bens
históricos e culturais do Município de São
Francisco de Itabapoana através de
pesquisas, inventários e mapeamento,
além do fomento ao seu arquivamento e
de sua divulgação;
 Aplicação de instrumentos da política
urbana que possibilitem incentivar a
preservação de bens históricos, incluindo
incentivos fiscais para conservação de
bens imóveis de interesse histórico;
 Aplicação da lei de incentivo à cultura para
estimular as atividades culturais;

 Capacitação de gestores culturais.

•

AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – UCS

O presente Estudo de Impacto
Ambiental informa que na Área de Influência
Indireta do empreendimento localiza-se a
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba
(3.260 há), categoria de Unidade de
Conservação do grupo de proteção integral,
criada pelo Decreto Estadual nº32.576/02,
cuja importância biológica recebeu a
classificação como extremamente alta devido
ao ecossistema (Mata de Tabuleiro/Floresta
Estacional Semidecidual). Entretanto, na
diagnose aventa-se que 99,5% destas
florestas foram suprimidas ao longo da
ocupação do norte, o que empresta maior
valor aos remanescentes de Floresta de
Tabuleiro da Região Sudeste.
Restou constatado na diagnose,
através de consulta ao Plano de Manejo, que
as atividades que geram impactos negativos
são relativas ao manejo das áreas
circunvizinhas para agricultura e pastos
(incêndios florestais; introdução de invasoras;
aporte de agrotóxico nos rios; as práticas de
extração de madeira e caça usual entre os
moradores locais; a disposição inadequada
do lixo na área de vizinhança); à a presença
de uma estrada e de uma linha de
transmissão cortando a UC e interferindo
fisicamente na recuperação ambiental do
conjunto; a morosidade na regularização
fundiária; a premência de ações de
recomposição da cobertura vegetal nos
amplos trechos antropizados.
Em que pese ser uma área
antropizada, é de se ressaltar que a Estação
Ecológica foi declarada pelo poder público,
como a única que habita cerca de 10
espécies listadas como ameaçadas de
extinção, o que demonstra que os atributos
são vocacionados para a proteção integral, na
forma como previsto no art.8ª, Inciso I da Lei
nº9.985/2000 (Lei do SNUC). Importante
trazer à tona, que o Plano de Manejo da
EEEG define as seguintes áreas e suas
respectivas destinações:
 Zona intangível - Dedicada à proteção
integral, com uso exclusivo para pesquisa
científica. O objetivo básico é a
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preservação e o específico garantir a
mínima interferência possível do homem e;
manter um banco genético para servir de
pólo para recolonizarão das espécies.

queima) da cana-de-açúcar e de utilização
de agroquímicos nas áreas de fruticultura;
o controle da chegada de diásporas
exóticas e de fauna exótica na Estação.

 Zona de recuperação - Todas as áreas no
limite interno da Estação com uso
destinado a agricultura e pecuária e as
áreas inundadas cobertas com espécies
exóticas invasoras. Seu objetivo é
recuperar
ambientalmente
as
áreas
degradadas, estimulando a recuperação
da vegetação nativa e o combate às
práticas
que
geram
prejuízos
ao
ecossistema.

Não obstante a importância da UC em
comento, cumpre trazer à colação que o
diagnóstico verificou que a área do
empreendimento dista 4 km da EEEG,
estando fora da Área de Amortecimento da
Estação Ecológica que tem como limite a RJ
196. Nesse sentido, constata-se sua
conformidade, sob o prisma da Estação
Ecológica,
notadamente
de
relevante
significância ambiental.

 Zona de uso conflitante - Espaços da
Estação ocupados por equipamentos de
infraestrutura (estradas, dutos, rede de
distribuição elétrica/linhas de transmissão
captações de água, etc...). Entre os
objetivos desta zona destacam-se a
avaliação de possíveis transferências de
equipamentos de utilidade pública e as
barragens e canais de regularização dos
córregos formadores dos brejos da Cobiça
e Floresta.
 Zona de interferência experimental –
Composta por cinco áreas sendo três
delas (3 ha) destinadas ao manejo
intensivo, a saber: Zie1 manejo de lianas e
cipós, Zie2 causas e efeitos na dominância
monoespecífica de taboa (Typha sp.) no
Brejo da Cobiça, Zie3 causas e efeitos na
dominância monoespecífica de piri-piri
(Cyperus sp. e Rhynchospora sp.) no Brejo
da Floresta; uma área (Zie4) destinada ao
estudo com a rebrota e recuperação das
Perobas e uma (Zie5) para rebaixamento
de dique para restabelecimento do fluxo
d’água.
 Zona de amortecimento - Corresponde
ao entorno da EEEG, considerada uma
zona tampão que visa minimizar os
impactos das atividades humanas sobre a
UNC. Entre os objetivos específicos desta
zona busca-se o ordenamento de
atividades com potencial poluidor junto aos
corpos hídricos do córrego da Cobiça e
córrego da Floresta; o uso de recursos
hídricos do córrego da Cobiça e córrego da
Floresta; o ordenamento da ocupação e
uso do solo na zona de amortecimento da
UC em especial o espaço territorial das
Comunidades do Carrapato e Vilão;
ordenar processos de colheita verde (sem

•

VEGETAÇÃO BIOMA MATA ATLÂNTICA

O Município de São Francisco do
Itabapoana, em sua totalidade está inserido
na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,
que recebe tratamento constitucional de
Patrimônio Nacional (art.225, §4º), embora
admita-se o uso 14 do bioma "(...) dentro de
condições que assegurem a preservação do
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos
recursos naturais".
A Lei Federal n° 11.428/06 disciplina a
utilização e proteção da vegetação nativa do
Bioma Mata Atlântica, sendo regulamentado
pelo Decreto Federal n° 6.660/08 que
estabelece que a delimitação do Bioma
vincula-se ao previsto em mapa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 15.
Atente-se que somente os remanescentes de
vegetação nativa no estágio primário e nos
estágios secundário inicial, médio e avançado
de regeneração na área de abrangência que
constem do mapa do IBGE terão seu uso e
conservação regulados pelo regime jurídico
do Bioma Mata Atlântica. É o que dispõe o
parágrafo único do art.2º da Lei Federal n°
11.428/06.
Com apoio no art.14 da Lei em
apreço, frise-se que a supressão de
vegetação primária e secundária no estágio
avançado de regeneração poderá ser
autorizada em caso de utilidade pública,
sendo que a vegetação secundária em
estágio médio de regeneração poderá ser
2
º
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suprimida nos casos de utilidade pública e
interesse social, em todos os casos
devidamente caracterizados e motivados em
procedimento administrativo próprio, quando
inexistir alternativa técnica e locacional ao
empreendimento proposto, ressalvado o
disposto no Inciso I do art.30 e nos §§1o e 2o
do art.31 da Lei.
Conforme o art.17 da Lei da Mata
Atlântica, o corte ou a supressão de
vegetação de que trata o art.14 (primária ou
secundária nos estágios médio ou avançado
de regeneração) ficam condicionados à
compensação ambiental, na mesma bacia
hidrográfica, e se possível, na mesma
microbacia hidrográfica.
No Estado do Rio de Janeiro, a
Resolução CONAMA n° 06/94, reforçada pela
Resolução CONAMA n° 388/07, define
aspectos técnicos e estabelece parâmetros
para a identificação da vegetação nativa
localizada
(vegetação
primária
e
de
vegetação secundária nos estágios avançado,
médio e inicial de regeneração), conforme
‘autorizado’ pelo §1º do art.4º, da Lei Federal
nº 11.428/06.
Eventual presença de Bioma Mata
Atlântica, requer providências para a
obtenção da Autorização para supressão, o
que inclui a compensação ambiental dentro
do que determina a Lei. Uma vez inexistente
remanescente do Bioma Mata Atlântica na
propriedade, restam ultrapassadas maiores
análises sobre a legislação aplicável, neste
particular.
O art.32 da Lei nº228/2006 (Plano
Diretor do Município de São Francisco de
Itabapoana) classificou as Fazendas Santo
Antônio, Alfegar, Quero Ver, Mata da Benta,
Sant’Ana e Mata do Carvão como Zonas de
Interesse Ambiental e Paisagístico, em razão
de remanescentes de Mata Atlântica nestas
localidades. A considerar que citado Plano
Diretor não incluiu a Fazenda Canaã, nas
Zonas de Interesse Ambiental e Paisagístico,
esvazia-se a possibilidade de existência de
atributos do Bioma Mata Atlântica na
propriedade.

•

A RESERVA LEGAL

A propriedade rural não tem Reserva
Legal constituída. Incontroverso que se
houvesse Reserva Legal averbada em
cartório, teríamos configurada a imutabilidade
do regime de uso da área que não poderia ser
aproveitada na totalidade pelo proprietário,
caracterizando o fenômeno da restrição no
direito de propriedade (obrigação negativa, e
na hipótese de recomposição, obrigação
positiva). Ressalte-se que na Reserva Legal a
propriedade não é plena, mas o domínio não
se esvai na integralidade, admite-se o uso,
desde que observadas algumas condições
(obrigação negativa e obrigação positiva),
possuindo assim, contornos mais suaves que
a servidão administrativa.
Para atender ao Código Florestal, em
especial à Reserva Legal, o Porto Norte
Fluminense,em sua LP nº IN0043610 que
abrange toda a propriedade informou que
pretende a aquisição de área situada nas
proximidades da Estação Ecológica Estadual
de Guaxindiba, especificamente na região
próxima à Fazenda São Pedro de Alcântara,
conhecida nacionalmente como Mata do
Carvão que possui remanescentes do Bioma
Mata Atlântica 16 para atender a necessidade
da Reseva Legal relativa a toda propriedade..
A utilização do Bioma Mata Atlântica
para instituição de Reserva Legal é prevista
no caput do art.35 da Lei 11.428/2006 (Lei da
Mata Atlântica), com a redação dada pelo
art.81 da Lei nº 12.651/2012 (Código
Florestal), passou a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 35
A conservação, em imóvel rural ou urbano, da
vegetação primária ou da vegetação
secundária
em
qualquer
estágio
de
regeneração do Bioma Mata Atlântica cumpre
função social e é de interesse público,
podendo, a critério do proprietário, as áreas
sujeitas à restrição de que trata esta Lei ser
computadas para efeito da Reserva Legal e
seu excedente utilizado para fins de
compensação ambiental ou instituição de
Cota de Reserva Ambiental – CRA.
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De fato, um dos mecanismos para a
regularização da Reserva Legal, consiste no
cômputo do Bioma Mata Atlântica para que se
forme ou complemente a reserva florestal
compulsória de uma propriedade ou posse
rural. Como publicado no ‘Novo Código
Florestal – Comentários à Lei n.12.651, de 25
de maio de 2012’ 17:
“(...) o art. 35 da Lei 11.428/2006, com a
redação dada pelo art. 81 do novo Código
Florestal, faculta ao proprietário rural ou
urbano que atenda ao comando de
conservação compulsória da vegetação do
bioma mata atlântica, que aproveite tal área
no cômputo da reserva legal, e seu excedente
seja utilizado para fins de compensação
ambiental ou instituição de cota de reserva
ambiental – CRA. Importante destacar que o
dispositivo admite que bioma de área urbana
seja aproveitado para completar a reserva
ambiental compulsória (instituto exclusivo
para a propriedade e posse rural) devendo
ser observada a condicionante imposta pelo
art. 48, § 2.º, da Lei 12.651/2012, segundo a
qual, somente pode ser utilizada a CRA para
compensar reserva legal de imóvel rural
situado no mesmo bioma, admitindo-se que
se localize em outro Estado na hipótese de
regularização pelo proprietário ou possuidor
que detinha, em 22.06.2008, área de reserva
em extensão inferior ao estabelecido no art.
12 (art. 66, III, § 6.º, III).”
Merece destaque que ao dispor sobre
compensação a Lei condiciona que seja
situada no mesmo ecossistema e na mesma
microbacia hidrográfica, e na impossibilidade,
que a alternativa locacional esteja inserida na
mesma bacia hidrográfica, desde que
localizada no mesmo Estado. 18 A forma de
implementação da compensação, pode ser
extraída do texto a seguir transcrito:
“O art.44 da Lei 12.651/2012,
(inspirado na MedProv 1.956-50/2000 que
- O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a
intervenção

ou

supressão

de

vegetação

devidamente caracterizada e motivada

em

APP,

de maio de 2012: ED.

Revista dos Tribunais, 2012.
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AGRELLI, Vanusa Murta. “Comentários ao art.81 do Novo Código

Florestal” In MILARÉ, Edis; MACHADO, Paulo Affonso Leme
(Coords). Novo Código Florestal. Comentários à Lei 12.651, de 25
de maio de 2012 e à MedProv 571, de 25 de maio de 2012: ED.
Revista dos Tribunais, 2012.

introduziu a CRF na Lei 4.771/1965), institui a
cota de reserva ambiental – CRA, que
consiste em “título nominativo representativo
de área com vegetação nativa, existente ou
em processo de recuperação” (a) sob regime
de servidão ambiental temporária (art.78 e
art.79); (b) correspondente à área de Reserva
Legal instituída voluntariamente sobre a
vegetação que exceder os percentuais
compulsórios de que trata o art.12 da Lei
12.651/2012; (c) protegida na forma de
servidão ambiental perpétua (art.79, §2.º que
refere-se à RPPN, definida no art.21 da Lei
9.985/2000); (d) existente em propriedade
rural localizada no interior de unidade de
conservação de domínio público, pendente de
desapropriação; (e) que integra a reserva
legal existente na pequena propriedade ou
posse rural familiar, assim entendida aquela
explorada mediante o trabalho pessoal do
agricultor familiar e empreendedor familiar
rural, incluindo os assentamentos e projetos
de reforma agrária, e que atenda ao disposto
no art.3.º da Lei 11.326/2006.
Cada CRA corresponde a um hectare
(art. 46), e uma vez aprovada a proposta de
sua constituição, será emitido documento
contendo
sua
numeração,
nome
do
proprietário rural da área vinculada ao título,
memorial descritivo, e a classificação da área,
dentre as seguintes possibilidades: (a) área
de vegetação nativa primária ou com
vegetação secundária em qualquer estágio de
regeneração ou recomposição; ou (b) área de
recomposição mediante reflorestamento com
espécies nativas.
Nos termos do art.79, § 3.º (salvo na
modalidade servidão perpétua) a CRA pode
ser transferida e cancelada mas, por força do
disposto no art.49, enquanto existente, a
responsabilidade plena pela manutenção da
área cabe ao proprietário e não ao
beneficiário da compensação. Entretanto a
responsabilidade solidária instituída pela Lei
6.938/1981 (art.14, § 1.º c/c art.3.º, IV) pode
ser suscitada pelo interessado em sede
processual, quando será discutido nos autos
se o regime da responsabilidade civil
ambiental, fixado por uma regra geral contida
na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente,
pode ser alterado por uma Lei de mesma
hierarquia, que também apresenta normais
gerais, mas exclusivas para florestas.
Havendo a judicialização de eventual conflito,
caberá ao poder judiciário decidir se o Código
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Florestal pode eliminar, no âmbito da reserva
legal, a responsabilidade civil solidária, em
aparente prejuízo para sociedade.
A delimitação da reserva legal consta
no art.12, que estabelece o percentual
mínimo da área com cobertura de vegetação
nativa que deve ser mantida no imóvel rural,
sem prejuízo da aplicação das normas sobre
as áreas de preservação permanente. Ocorre
que a Lei prevê exceções, disponibilizando
flexibilização parcial ou mesmo total.
Oportuno aduzir que a área que se tornar
excedente, em decorrência do benefício da
redução ou da isenção, pode ser utilizada
para efeito de servidão ambiental, cota de
reserva ambiental – CRA e compensação.” 19
Conforme exposto acima a Reserva
Legal relativa a propriedade como um todo foi
determinada no âmbito do processo de
licenciamento do Terminal Portuário e o
Condominio Industrial, onde o empreendedor
pretente implantar o Parque Termoelétrico,
licenciada
através
da
LP
nº
IN0043610,atendendo
portanto
à
este
di´ploma legal.
•

AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE – APPS E A UTILIDADE
PÚBLICA PARA FINS DE SUPRESSÃO

Inicialmente registre-se que, conforme
constatado na diagnose (Item 6.3.9.5), não
existe nenhum corpo d’água superficial
importante dentro da área, sendo que os
corpos
existentes
correspondem
a
afloramentos do nível freático, tendo sido
escavados para dessedentação animal ou
para exploração de areia monazítica.
Nos termos do Código Florestal, Lei
nº12.651/2012 (art.3°, Inciso II) considera-se
Área de Preservação Permanente – APP, a
área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das
19

AGRELLI, Vanusa Murta. “Comentários ao art.81 do Novo Código

Florestal” In MILARÉ, Edis; MACHADO, Paulo Affonso Leme
(Coords). Novo Código Florestal. Comentários à Lei 12.651, de 25
de maio de 2012 e à MedProv 571, de 25 de maio de 2012: ED.
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populações humanas. Determina o art.7° do
Código referido, que a vegetação situada em
APP deverá ser mantida pelo proprietário da
área, possuidor ou ocupante a qualquer título,
admitindo-se a intervenção ou a supressão de
vegetação nativa em APP nas hipóteses de
utilidade pública, de interesse social ou de
baixo impacto ambiental (art.8°), sendo que a
supressão de vegetação nativa protetora de
nascentes, dunas e restingas somente poderá
ser autorizada na ocorrência de utilidade
pública (art.8°, §1°).
Considera-se APP, em zonas rurais
ou urbanas: as restingas, como fixadoras de
dunas ou estabilizadoras de mangues; os
manguezais, em toda a sua extensão; em
veredas, a faixa marginal, em projeção
horizontal, com largura mínima de 50
(cinquenta) metros, a partir do espaço
permanentemente brejoso e encharcado
(art.4°).
No tocante aos Terrenos de Marinha e
Acrescidos do Litoral (ZIAP), o Plano Diretor
de São Francisco de Itabapoana determina
(art.33):
 Preservação de manguezal e recifes como
ecossistemas de suporte à atividade
pesqueira;
 Adequação das intervenções urbanísticas
à preservação ambiental;
 Garantia de acesso às praias e prioridade
em estabelecer áreas de servidão de
passagem às praias inacessíveis;
 Priorização da utilização de espécies
vegetais
nativas
para
tratamento
paisagístico em áreas degradadas.
Citado Plano Diretor dispõe que serão
instituídas Zonas de Interesse Ambiental e
Paisagístico (ZIAPs) nas seguintes APPs
(art.32):
 Terrenos de marinha do litoral, incluindo as
áreas abrangidas por barreiras notáveis,
estuários, dunas, remanescentes de
manguezais e de restinga: Faixa Litorânea
entre Gargaú e Santa Clara; entre Ponta
do Retiro e Barra do Itabapoana; entre
Manguinhos e Buena; Mangues de Barra
do Itabapoana; Guaxindiba e Gargaú.
 Faixa de proteção de, no mínimo, 30m
(trinta metros) de cada lado das margens
dos cursos d´água: L. do Centro; L.
Salgada; L. da Roça; L. de Dentro; L. da
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Tabua; L.do Comércio; L. da Praia; L.
Funil; L. Doce; L. de Valão Seco e Rios:
Guaxindiba; Paraíba do Sul, Itabapoana.
Estabelece ainda como elementos
referenciais para o patrimônio natural do
Município de São Francisco de Itabapoana: a
orla marítima; a rede hidrográfica e as
reservas
subterrâneas
de
água;
os
remanescentes de mata atlântica; os
remanescentes de mata de restinga, de
manguezais e de várzeas (art.20). O mesmo
diploma legal (art.37) constitui como diretriz
específica para a ZIAP das Margens dos
Cursos d’Água, a utilização de espécies
vegetais nativas para tratamento paisagístico
em áreas degradadas, legalmente instituídas
como faixa de proteção non aedificandi.
Notadamente,
o
empreendimento
objeto do licenciamento representa atividade
de utilidade pública, e dada a natureza do
empreendimento, sua localização na orla,
com acesso direto ao mar é imprescindível,
sendo tecnicamente inviável a realocação
para área distante do mar. Acompanhando os
fatos do mundo real, a Resolução CONAMA
nº369/2006 reconhece casos excepcionais de
utilidade pública, nos quais se autoriza a
supressão de vegetação e intervenção em
APP. Vejamos:
Art.2º
O órgão ambiental competente somente
poderá autorizar a intervenção ou supressão
de vegetação em APP, devidamente
caracterizada
e
motivada
mediante
procedimento administrativo autônomo e
prévio, e atendidos os requisitos previstos
nesta resolução e noutras normas federais,
estaduais e municipais aplicáveis, bem como
no Plano Diretor, Zoneamento EcológicoEconômico e Plano de Manejo das Unidades
de Conservação, se existentes, nos seguintes
casos:
I - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e
proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infra-estrutura
destinadas aos serviços públicos de
transporte, saneamento e energia;(grifo
nosso)
A demarcação das FMPs pelo INEA
deve atender à manifesta utilidade pública ao
aplicar o regime estabelecido na CERJ; no

Decreto
Estadual
nº
42.356/2010
(demarcação de FMP); no Decreto Estadual
nº 41.612/2008 (restingas); na Lei Estadual nº
1.315/88 (Política Florestal) e na Lei Estadual
nº 1.130/87 (áreas de interesse especial).
Urge salientar os seguintes registros
que se extrai da diagnose (item 6.4.5.5):
 A
Área
de
Diretamente
Afetada
caracteriza-se pela presença de pastos, o
que diminui drasticamente a diversidade
de espécies faunísticas na área da
Fazenda Canaã, onde as espécies
introduzidas pelo homem para criação e
subsistência predominam (criação de gado
para produção de leite e queijo e
abatimento; criação de galinha para
subsistência). A grande área de plantação
de coco atrai animais como a ratazana
(espécie exótica) e os morcegos.
 A flora na ADA é predominantemente
constituída de pastagem, de um pequeno
bosque, de um fragmento florestal
característico de vegetação de transição,
árvores isoladas no pasto, por uma
restinga arbórea bem conservada e por
vegetação de dunas. É importante
salientar que a vegetação de restinga
arbórea bem como a vegetação das dunas
serão preservadas.
 Outro ponto a se observar é a presença
duas espécies que constam na lista do
MMA incluindo uma ameaçada de
extinção, a Jacquinia armillaris Jacq.,e
outracom insuficiência de dados, a
Sideroxylum obtusifolium.
 Devido ao uso atual do solo (basicamente
pastagem), a Fazenda Canaã não possui
funções ecológicas relevantes para o
ecossistema local, principalmente por não
possuir fragmentos florestais extensos e
conectividade com fragmentos ao redor.
Frise-se
que
no
local
existe
comunidade de restinga, cujos estágios
recebem definição pela Resolução CONAMA
nº417/09. O Decreto Estadual nº41.612/08
dispõe sobre a definição de restingas no
Estado do Rio de Janeiro. Segundo a
diagnose,
a
tipologia
da
vegetação
encontrada no fragmento classifica-se como:
 TIPO REPTANTE - Ocorre na faixa
litorânea de praia mole arenosa (conforme
o conceito ecológico, desconsiderando-se
as praias moles argilosas e as praias
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duras), situada na zona entre-marés e
sujeita à ação das vagas, cuja largura é
dependente dos processos erosivos
atuantes, sendo constituída por espécies
de baixo porte que avançam sobre a areia
em direção ao oceano nas épocas de mar
mais calmo, e que se apresentam de forma
mais densa próximo à crista do cordão
arenoso externo, a salvo das marés
regulares.

variados, destacando-se um indivíduo de
Pera glabrata 22 com uma altura de17 metros.

 TIPO ARBUSTIVO FECHADO PÓSPRAIA - Ocorre a montante da vegetação
reptante da praia no cordão arenoso, com
largura é variável, podendo ser constituído
por estreita faixa não atingida pelas vagas
de tempestade. A comunidade vegetal é
relativamente densa, com altura que
aumenta gradativamente conforme se
afasta da praia, formando uma barreira de
difícil penetração, com aparência de que
foi modelada pelo vento, com arbustos
comumente espinhosos.

Cumpre ressaltar que tal supressão já
foi objeto da análise pelo órgão ambiental
licenciador INEA quando do licenciamento da
Atividade Portuária e o Condomínio Industrial,
através da LP nº IN0043610, lotes estes onde
será implantado o Parque Termoelétrioco
Porto Norte Fluminense

Cabe
esclarecer,
que
segundo
diagnosticado ambiental a faixa de restinga, a
vegetação
de
restinga
arbórea
será
Haverá
supressão
de
preservada 20.
vegetação de dunas, numa faixa de 20 metros
de extensão, no limite entre a praia e o
terreno confrontante a oeste da propriedade
(item 6.4.5.2.2.5) 21. Entretanto, verifica-se na
diagnose (item 6.4.5.5) a informação de que a
vegetação
de
restinga
arbórea
será
preservada, assim como vegetação das
dunas.
•

Pela diagnose, o fragmento 23 foi
caracterizado,
segundo
a
Resolução
CONAMA n°417, como transição entre
vegetação de restinga e outras tipologias
vegetacionais 24, e a espécie Pera glabrata foi
possui sozinha aproximadamente 77% do
volume a ser suprimido.

• OS RECURSOS HÍDRICOS
Conforme constatado na diagnose, a
área em estudo encontra-se entre as
embocaduras dos rios Paraíba do Sul e
Itabapoana, de domínio da União, que
banham mais de um estado e/ou fazem
fronteira entre estados. Nas considerações
finais (Item 6.3.9.5) do capítulo recursos
hídricos, encontram-se disponibilizadas as
seguintes conclusões:


A área do empreendimento se encontra
dentro da área de ocorrência do aquífero
Barreiras, sistema considerado de baixa
potencialidade para exploração de água
subterrânea devido à baixa qualidade de
suas águas na região, sendo comprovado o
seu caráter ferruginoso.



Não existe nenhum corpo d’água superficial
importante dentro da área, sendo que os
corpos
existentes
correspondem
a
afloramentos do nível freático, tendo sido
escavados para dessedentação animal ou
para exploração de areia monazítica.

O FRAGMENTO FLORESTAL

De acordo com o Diagnóstico
Ambiental há um pequeno fragmento de 0,80
hectares de fragmento florestal, que faz limite
com a RJ 189 e com o terreno a oeste da
propriedade. Possui espécies de porte

22
20

Conforme diagnose (item 6.4.5.5), apesar da ausência de

Segundo identificado na diagnose, à luz da Resolução CONAMA

n°453/2012, a espécie Pera glabrata, é uma espécie indicadora de

conectividade da pequena faixa de restinga arbórea esta representa

Vegetação arbórea de restinga em estágio primário de regeneração.

área de abrigo, em especial para as espécies da herpetofauna.

23

21

famílias, sendo a Myrtaceae a mais representativa com 3 espécies.

Nesta área foi observada uma diversidade significativa, pois

O inventário identificou 13 diferentes espécies, distribuídas em 10

apesar de pequena identificamos 24 espécies diferentes incluindo

24

uma ameaçada de extinção, a Jacquinia armillaris Jacq.,ressalta se

costeiros recentes, geralmente em substratos mais secos, sendo

também a presença da Sideroxylum obtusifolium, que consta na lista

possível ocorrer sedimentos com granulometria variada, podendo

do MMA de espécies com insuficiência de dados. Não foi observado

estar em contato e apresentar grande similaridade com a tipologia

o predomínio de uma espécie específica.

vegetal adjacente, porém com padrão de regeneração diferente.

Vegetação que ocorre ainda sobre os depósitos arenosos
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O caráter arenoso dos sedimentos e a
baixa declividade da área favorece a
ocorrência de altas taxas de infiltração da
chuva, chegando a diferenças de até 1 m
na profundidade do freático, antes e depois
da precipitação, em curtos intervalos de
tempo, correspondentes a poucas horas.



O legislador incumbiu o Poder Público de
assegurar o controle quantitativo e
qualitativo dos usos da água e o efetivo
exercício dos direitos à água, através do
regime da outorga 25, que deve assegurar
o uso múltiplo.



Não obstante a propriedade das águas
ter sido retirada dos particulares e
passado para o domínio do Poder
Público, por força do Art.12, §1º Inciso III
da Lei nº9.433/1997, independem de
outorga (i) o uso dos recursos hídricos
para a satisfação das necessidades de
pequenos
grupos
populacionais,
distribuídos no meio rural; (ii) as
derivações, captações e lançamentos
considerados insignificantes; (iii) as
acomodações de volumes de água
consideradas insignificantes. Frise-se
que a isenção da outorga reside
unicamente
nas
hipóteses
supra
relacionadas, todas extraídas da lei e
que, no tocante às demais formas de
uso, a água somente pode ser captada
após a concessão de outorga pelo órgão
competente e na forma condicionada na
Portaria de outorga, deflagrada por um
processo administrativo, cuja tramitação
é guiada pelas formalidades impostas
pela lei de outorga e pela lei que regula
os processos administrativos, que impõe
a maior publicidade e impessoalidade.



25

O processo de outorga deve ser norteado
pela matriz do Plano de Recursos
Hídricos, elaborado por bacias, na forma
como estabelecida pelo Art.7º da Lei
nº9433/1997. De acordo com este
dispositivo, este documento, trata-se de
um plano de longo prazo, com horizonte
de planejamento compatível com o
período de implantação de seus

Art.11 da Lei n.9.433/99 O regime de outorga de direito de uso de

recursos

hídricos

tem

como

objetivos

assegurar

o controle

programas e projetos, e terá o seguinte
conteúdo mínimo: (i) diagnóstico da
situação atual dos recursos hídricos; (ii)
análise de alternativas de crescimento
demográfico, de evolução de atividades
produtivas e de modificações dos
padrões de ocupação do solo; (iii)
balanço
entre
disponibilidade
e
demandas futuras dos recursos hídricos,
em quantidade e qualidade, com
identificação de conflitos potenciais; (iv)
metas de racionalização de uso, aumento
da quantidade e melhoria da qualidade
dos recursos hídricos disponíveis; (v)
medidas a serem tomadas, programas a
serem desenvolvidos e projeto a serem
implantados, para o atendimento das
metas previstas; (vi) prioridades para
outorga de direitos de uso de recursos
hídricos; (vii) diretrizes e critérios para a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
(viii) propostas para a criação de áreas
sujeitas a restrições de uso, com vistas à
proteção dos recursos hídricos.
O órgão de controle ambiental na
seara
das
águas,
ao
examinar
os
requerimentos de outorga de uso dos
recursos
hídricos,
assim
como
de
lançamento, deve verificar a adequação do
uso pretendido em razão do corpo d’água
existente, aos princípios e objetivos da
Política Nacional do Meio Ambiente e da
Política Nacional de Recursos Hídricos. Vale
sublinhar que, com vistas à utilização racional
(Art.4º, Incisos I, VI) “O legislador federal
desenhou a Lei n.6.938 de 1981 - Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente permeada
por um objetivo geral consistente na
preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar condições ao desenvolvimento
sócio econômico e à proteção da dignidade
da vida humana.” 26 Sendo assim, não se
pode olvidar que a norma em comento
determina a compatibilização da preservação
da qualidade do meio ambiente com o
desenvolvimento econômico-social.

26

AGRELLI, Vanusa Murta. Reserva ecológica no contexto legal e

constitucional dos espaços territorialmente protegidos. Fórum de

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos

Direito Urbano e Ambiental. Minas Gerais: Editora Fórum. 2006,

direitos de acesso à água.

n.28, p.3509.
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Importante exigência da Lei nº
9.433/1997 27 é o uso múltiplo dos recursos
hídricos, e a observância dos Planos de
Recursos Hídricos. Demais disso, a lei em
tela, dispõe no Art. 11 28, que a outorga deve
assegurar o efetivo exercício dos direitos de
acesso à água. Ocorre que, para que se
tenha o efetivo acesso múltiplo à água, a
melhoria, a preservação e a recuperação
ambiental deve ser planejada e levada a
efeito
pelo
usuário,
que
colhe
as
externalidades positivas deste uso, mais
precisamente o ente responsável pela
captação da água. Justo, que colha também
as externalidades negativas consistentes na
mitigação e compensação da área do
entorno, de forma a propugnar pela
manutenção
dos
ecossistemas,
e
manutenção dos aspectos quantitativos e
qualitativos da água.
Para efeito de concessão de outorga,
a autoridade competente deve identificar e
considerar
a
variável
ambiental
potencialmente deflagrada pela captação da
água. A função hidrológica a ser aplicada pelo
Poder Público, deve ser norteada pelo
alcance da excelência hídrica, sempre
pautada nas políticas públicas e no
desenvolvimento
econômico
e
social,
lembrando-se sempre que beneficium júris
nemini est denegandum. Mediante a
disponibilidade da água, não pode o Poder
Público negá-la ao interessado, posto que
este é detentor do direito subjetivo, e o Poder
Público é o gestor que se apóia na norma e
nos dados técnicos. O Recurso hídrico, além
da dessedentação do homem e dos animais,
é um bem econômico essencial para o
desenvolvimento econômico e para o conforto
e qualidade de vida do ser humano, podendo
seu uso ser percebido como insumo nos
processos industriais, fonte de energia que
abastece desde hospitais a hotéis, voltados
para o lazer; irrigação; parques aquáticos;
transporte, etc.

27

Art.13. Toda outorga está condicionada às prioridades de uso

Uma vez concedida a outorga e,
posteriormente, constatados impactos que
denunciem os ecossistemas envolvidos, o
órgão competente poderá suspender total ou
parcialmente o direito de uso da água. Ou
seja, a outorga de direito de uso de recursos
hídricos poderá ser suspensa parcial ou
totalmente, em definitivo ou por prazo
determinado, na hipótese de necessidade de
se prevenir ou reverter grave degradação
ambiental,
de
forma
a
evitar
o
deplecionamento dos sistemas ambientais.’ 29
Como visto, a gestão dos recursos
hídricos é disciplinada pelo Decreto Federal
n°24.643/34 (Código de Águas), e pela Lei
Federal nº9.433/97 (PNRH e SNRH). No
entanto, cabe à Resolução CONAMA
nº357/05 a classificação das águas em doces,
salobras e salgada, segundo seus usos
preponderantes, estabelecendo as classes de
uso para cada um dos tipos de água, de
acordo com os padrões de qualidade, fixando
limites para cada substância poluidora. No
capítulo 4 da norma, verifica-se as condições
e os padrões de permissibilidade de
lançamento
de
efluentes,
merecendo
destaque em o art.25 prevê que o órgão
ambiental competente poderá, em condições
excepcionais, autorizar lançamentos acima
dos padrões fixados.
No Estado do Rio de Janeiro, a Lei n°
3.239/99 (PERH) reitera a necessidade de
outorga (que deve ser precedida pela
inscrição no CNARH), ressaltando-se que o
processo se pauta nas orientações contidas
na Portaria SERLA n° 567/07. A cobrança
pelo uso dos recursos hídricos está prevista
na Lei Estadual n°4.247/03. A Portaria SERLA
n° 555/07 relacionada ao Decreto Estadual nº
40.156/06, estabelece os procedimentos
técnicos e administrativos para regularização
dos usos de água.
A Lei Estadual nº1130/87 recebeu
regulamentação do Decreto Estadual n°
9760/87 (com alterações promovidas pelo
Decreto Estadual n° 13.123/89), definindo as
áreas de interesse especial do Estado do Rio

estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos (...). parágrafo único.
A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso

29

múltiplo destes.

de recursos hídricos: o uso múltiplo e as condições para o

28

Agrelli, Vanusa Murta. “A concessão de outorga de direito de uso

Art. 11 da Lei nº9433/97 - O regime de outorga de direitos de uso

estabelecimento do uso prioritário” In AGRELLI, Vanusa Murta;

de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle

SILVA, Bruno Campos (Coords). Direito Urbanístico e Ambiental:

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos

Estudos em Homenagem ao Professor Toshio Mukai: Lúmen Júris,

direitos de acesso à água.

2008.
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de Janeiro, o que inclui a FMP, que
compreende uma faixa de 300 metros em
torno das lagoas, lagos e reservatórios,
determinada a partir da orla ou do Plano de
Alinhamento de Orla de Lagoas. Frise-se que
a demarcação da FMP de Lagos, Lagoas e
Lagunas é regida pela Portaria SERLA nº
261-A/97, e pela Portaria SERLA nº 324/03. A
captação, o lançamento, assim como a
execução de obras ou serviços que interfiram
em lagos, lagoas ou canais requer a
demarcação de FMP (Faixa Marginal de
Proteção) tratada pelo Decreto Estadual nº
2330/79 (Sistema de Proteção dos Lagos e
Cursos d’Água do Estado do Rio de Janeiro –
SIPROL). A Lei Estadual n°650/83 (Política
Estadual de Defesa e Proteção das Bacias
Fluviais e Lacustres do Estado do Rio de
Janeiro), em sintonia com a Deliberação
CECA nº 48/79, indica a SERLA (leia-se
INEA) como competente para a demarcação
referida.
O licenciamento do empreendimento
deve atender ao disposto no art.110 do Plano
Diretor de São Francisco de Itabapoana, que
estabelece como uma das diretrizes para o
uso e a ocupação do solo na Área Rural, a
compatibilização do uso e da ocupação rural
com a proteção ambiental, especialmente à
preservação das áreas de mananciais
destinados à captação para abastecimento de
água.
•

A PREVISÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Vale transcrever algumas informações
prestadas pelo empreendedor:
 A tubulação que transportará a água da
estação
de
captação
até
o
empreendimento numa extensão de
aproximadamente 22 km correrá ao lado
da estrada de rodagem, não sendo
necessárias
desapropriações
ou
deslocamentos de população.

um consumo total estimado de 15.000
m3/dia.
 A água a ser utilizada pelo Parque
Termoelétrico será fornecida diretamente
dos reservatórios de água tratada através
de um sistema de bombas.
• A OUTORGA
A Agencia Nacional de Águas – ANA,
através da Resolução nº 75, de 20 de março
de 2012, emitiu OUTORGA PREVENTIVA DE
USO DE RECURSOS HÍDRICOS para o
empreendimento projetado. A concessão da
outorga foi publicada no Diário Oficial da
União.
•

A FAUNA

Consta na diagnose (item 6.4.5.3) que
na Área de Diretamente Afetada (ADA) a
ocorrência de fauna é associada ao
fragmento de vegetação de restinga arbórea
não inundada, à área de pasto, a cultura de
cocos e a pequena criação de animais para
subsistência doméstica 30. Há registro de que
no trabalho de campo, não foi visualizada e
nem mesmo apontada pelos entrevistados a
provável ocorrência das espécies indicadas
no anexo do Decreto nº41.612/08 que
relaciona a fauna associada ao ambiente de
restinga específico, possivelmente por se
tratar de fragmento isolado sem conectividade
com outras áreas.
Vale conferir o que consta na
publicação ‘A fauna ameaçada de extinção do
Estado do Rio de Janeiro’ 31, que se utiliza
30

Segundo a diagnose, a composição da listagem faunística da Área

Diretamente Afetada foi baseada nas informações obtidas em
entrevistas diversas com moradores e entidades, nas observações in
locum durante os levantamentos de campo que, posteriormente,
foram comparadas às indicações bibliográficas. Em função da

 Toda a água captada será tratada em
ETAs – Estações de Tratamento de Água
e a água tratada será armazenada em
tanques especialmente construídos para
este fim.

localização dos terrenos da ADA confrontando com área de marinha,

 Os tanques de armazenamento e as ETAs
serão construídos gradualmente até um
total de 04 tanques que entrarão em
operação gradual, assim como o sistema
de tratamento desses volumes, até atingir

Francisco de Itabapoana, conforme já mencionado. A vistoria da

a mais provável ocorrência de espécie ameaçada de extinção
vincula-se a hepertofauna, principalmente as tartarugas (tartarugaverde,

tartaruga-de-pente,

tartaruga-oliva,

tartaruga-de-couro,

tartarugacabeçuda) com reprodução na região costeira de São

equipe, entretanto, não identificou rastros ou ninhos durante o
período de trabalhos de campo na ADA.
31

ALVES, M. A. S., J. F. Pacheco, L. A. P. Gonzaga, R. B.

Cavalcanti, M. A. Raposo, C. Yamashita, N. C. Maciel e M.
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como referência para identificação da fauna
em extinção. Quanto aos instrumentos legais
e
normativos
protetivos
da
fauna,
relacionamos os principais, como se vê
abaixo:
 Lei Federal nº 5.197/67: Dispõe sobre a
proteção à fauna e dá outras providências.
Segundo esta Lei, os animais de quaisquer
espécies, em qualquer fase do seu
desenvolvimento
e
que
vivem
naturalmente fora do cativeiro, constituindo
a fauna silvestre, bem como seus ninhos,
abrigos e criadouros naturais são
propriedades do Estado, sendo proibido a
sua utilização, perseguição, destruição,
caça ou apanha.
 Lei Federal nº 6.938/81: Dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e
aplicação. Segundo a PNMA, as ações de
licenciamento,
registro,
autorizações,
concessões e permissões relacionadas à
fauna, à flora, e ao controle ambiental são
de competência exclusiva dos órgãos
integrantes do Sistema Nacional do Meio
Ambiente.
 Lei Federal nº 9.605/98: Conhecida como
Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre
responsabilidade administrativa, civil e
criminal. A Lei tipifica como crime
ambiental,
matar,
perseguir,
caçar,
apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória,
sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou
em desacordo com a obtida. A pena
prevista consiste em detenção de seis
meses a um ano, e multa.
Ressalte-se, por oportuno, que citada
Lei estabelece que incorre nas mesmas
penas, quem impede a procriação da fauna,
sem licença, autorização ou em desacordo
com a obtida; quem modifica, danifica ou
destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
quem vende, expõe à venda, exporta ou
adquire, guarda, tem em cativeiro ou
depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou
espécimes da fauna silvestre, nativa ou em
rota migratória, bem como produtos e objetos
dela oriundos, provenientes de criadouros não
autorizados ou sem a devida permissão,
Castanheira: Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,

licença ou
competente.

autorização

da

autoridade

 Instrução Normativa MMA nº003/03:
Atualiza a lista oficial de espécies de fauna
brasileira ameaçada de extinção.
 Instrução normativa IBAMA nº146/07:
Estabelece os critérios para procedimentos
relativos ao manejo de fauna silvestre
(levantamento,
monitoramento,
salvamento, resgate e destinação) em
áreas de influência de empreendimentos e
atividades
consideradas
efetiva
ou
potencialmente causadoras de impactos à
fauna sujeitas ao licenciamento ambiental,
como definido pela Lei n° 6.938/81 e pela
Resolução
CONAMA
n°001/86
e
Resolução CONAMA n°237/97.
 Instrução Normativa IBAMA nº179/08:
Define as diretrizes e procedimentos para
destinação dos animais da fauna silvestre
nativa e exótica apreendidos, resgatados
ou
entregues
espontaneamente
às
autoridades competentes.
•

O Clima e a qualidade do ar

Das condições climatológicas e metereológicas
decorrem a disponibilidade hídrica, o tipo de
vegetação, a modalidade de agricultura
explorada, o uso e ocupação do solo. Para o
empreendimento, conhecer tais condições se
mostra de grande valia, posto que traduzem as
condições oceanográficas da região do terminal
marítimo.
O Decreto Legislativo n°1/94, aprova a
Convenção das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima.
A interação realizada entre as fontes
móveis e estacionárias de poluição e a
atmosfera dita a qualidade do ar, podendo-se
aduzir que a concentração de externalidades
negativas na atmosfera é uma resposta dada
à interação entre lançamento, sob o aspecto
quantitativo
e
qualitativo
(níveis
de
concentração, tipo de partícula, etc), e
capacidade de dispersão, sendo muito valiosa
a velocidade da dispersão.
Os principais instrumentos legais e
normativos protetivos da qualidade do ar,
encontram-se elencados a seguir:

2000.
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 Resolução CONAMA n° 05/89: Institui o
Programa Nacional de Controle da
Qualidade do Ar – PRONAR, como um dos
instrumentos básicos da gestão ambiental
para proteção da saúde e bem estar das
populações e melhoria da qualidade de
vida, com o objetivo de permitir o
desenvolvimento econômico e social do
País de forma ambientalmente segura,
pela limitação dos níveis de emissão de
poluentes
por
fontes
de
poluição
atmosférica.

 Resolução CONAMA nº 418/09:
Dispõe sobre critérios para a
elaboração de Planos de Controle de
Poluição Veicular - PCPV e para a
implantação
de
Programas
de
Inspeção e Manutenção de Veículos
em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e
municipais de meio ambiente e
determina novos limites de emissão e
procedimentos para a avaliação do
estado de manutenção de veículos
em uso.

 Resolução
CONAMA
n°
02/90:
Estabeleceu os padrões de qualidade de
ar, os métodos de amostragem e análise
da qualidade atmosférica.

 Lei Estadual n° 2.029/92: Estabelece
a obrigatoriedade da aferição anual
dos níveis de emissão de poluentes
pelos veículos automotores, visando
ao
atendimento
aos
padrões
estabelecidos e a melhoria da
qualidade do ar para garantia da
saúde da população exposta.

 ResoluçãoCONAMA n°491/2018 revoga
Resolução CONAMA n°3/90: Fixa os
padrões nacionais de qualidade do ar,
definindo como poluente atmosférico,
qualquer forma de matéria ou energia com
intensidade
e
em
quantidade,
concentração, tempo ou características em
desacordo com os níveis estabelecidos e
que possam tornar o ar:
•
•
•
•

Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;
Inconveniente ao bem estar público;
Danoso aos materiais, fauna e flora;
Prejudicial à segurança, ao uso e ao gozo
da propriedade e às atividades normais da
comunidade.

 Resolução CONAMA nº8/90: Estabelece
limites máximos de emissão de poluentes
do ar (padrões de emissão) para
processos de combustão externa em
fontes novas fixas de poluição com
potências nominais totais até 70 MW
(setenta megawatts) e superiores.
 Lei Federal nº9.605/98: Conhecida com a
Lei de Crimes ambientais, tipifica como
crime ambiental (art.54) causar poluição de
qualquer natureza em níveis tais que
resultem ou possam resultar em danos à
saúde humana, ou que provoquem a
mortandade de animais ou a destruição
significativa da flora.
 Norma Reguladora nº09
Prevenção contra Poeiras.

-

NRM

09:

 Resolução CONAMA nº 382/06.
Estabelece os limites máximos de
emissão de poluentes atmosféricos
para fontes fixas.

 Resolução
CONEMA
n°
26/10:
Programa de Monitoramento de
Emissões de Fontes Fixas para a
Atmosfera - PROMON AR, tem por
objetivo estabelecer os procedimentos
gerais
para
vincular
atividades
poluidoras
ao
Programa
de
Monitoramento de Emissões de
Fontes Fixas para a Atmosfera PROMON AR.
•

OS RUÍDOS E AS VIBRAÇÕES

Usualmente, a unidades de medição
do nível de ruído é o db (decibél), e os
padrões são estabelecidos para a medição de
ruído realizada em pontos receptores
externos
ao
limite
territorial
do
empreendimento, e não para o local de
geração do ruído. Diferentemente se trata os
ruídos sob a ótica da saúde e segurança do
trabalhador, que devem ser suprimidos e/ou
minimizados através do uso do Equipamento
de Proteção Individual – EPI.
Vejamos as normas relacionas aos
ruídos ambientais (medição externa aos
limites do empreendimento):
 Resolução CONAMA nº 01/90: Determina
que a emissão de ruídos, em decorrência de
quaisquer atividades industriais, comerciais,
sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política, deverão obedecer ao
interesse da saúde, ao sossego público, aos
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padrões, critérios e diretrizes estabelecidos
na Resolução.
Estabelece como aceitáveis os níveis
determinados pela norma NBR 10.152.
Determina que as medições sejam feitas de
acordo com a NBR 10.151 - Avaliação do
Ruído em Áreas Habitadas visando o
conforto da comunidade.
 Lei Estadual nº126/1977: Dispõe sobre a
proteção contra a poluição sonora no
Estado do Rio de Janeiro.
•

A ÁGUA DE LASTRO

Sobre a água de lastro merecem
destaque as considerações da ANVISA 32:
Estudos realizados em diversos
países demonstraram que muitas espécies de
bactérias,
plantas
e
animais
podem
sobreviver, na água de lastro e nos
sedimentos transportados pelos navios,
mesmo após longas viagens. A posterior
descarga dessa água de lastro e desses
sedimentos nas águas dos portos pode
permitir o estabelecimento de organismos
aquáticos nocivos e agentes patogênicos, que
podem representar uma ameaça à vida
humana, ao meio ambiente e ao equilíbrio dos
ecossistemas.
Tendo em vista os compromissos
assumidos pela delegação brasileira durante
a participação da 46ª Reunião do MEPC, e
com base no potencial impacto da introdução
de microrganismos patogênicos para a
espécie humana através da água de lastro, a
Agência
Nacional
de
Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde - ANVISA, se
propôs a elaborar estratégias e programar um
Estudo Exploratório sobre a qualidade
sanitária da água de lastro desaguada na
costa brasileira, que desse maior sustentação
à posição brasileira na 47ª Reunião do MEPC
e, por conseqüência, à Convenção IMO
(minuta no anexo 3 do Doc/IMO 48/2) a ser
realizada em 2003. A ANVISA, no ano de
2002, concluiu este Estudo Exploratório para
Identificação e Caracterização de Agentes
Patogênicos em Água de Lastro, sendo
atingido um total de 99 coletas em 9 portos
brasileiros. Os resultados confirmaram o risco
inicialmente suspeito de que a água de lastro
32

é um veiculador de organismos patogênicos
que podem causar agravos à saúde pública.
Os resultados parciais deste estudo foram
apresentados em março de 2002, por ocasião
da 47ª Reunião do MEPC.’
A questão é objeto de estudos na
comunidade internacional e nacional, sendo
relevante destacar:
 Conferência para Adoção de Convenção
Internacional para o Controle e Gestão da
Água de Lastro e Sedimentos de Navios,
realizada pela International Maritime
Organization – IMO (Londres): Aprovou a
adoção da Convenção Internacional sobre
Controle e Gestão da Água de Lastro e
Sedimentos de Navios.
A Convenção foi assinada pelo Brasil em
25 de janeiro de 2005.
 Portaria nº52/05, da Diretoria de Portos e
Costas – DPC: Aprova a Norma da
Autoridade Marítima - NORMAM para o
Gerenciamento da Água de Lastro de
Navios, conhecida como NORMAM20/DPC.
A NORMAM-20/DPC, obrigatória para os
navios que navegarem em águas
jurisdicionais brasileiras, determina que
as embarcações realizem a troca da
Água de Lastro a pelo menos 200 milhas
náuticas da terra mais próxima e em
águas com pelo menos 200 metros de
profundidade.
•

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

A seguir, selecionamos algumas Leis
e normas que disciplinam a matéria:
 Lei nº5.917/73: Aprova o Plano Nacional
de Viação de que trata o art.8º, Inciso XI,
da CRFB.
 Lei nº8.617/93: Estabelece (art.1º) que o
mar territorial brasileiro compreende a
faixa de doze milhas marítimas de largura,
medidas a partir da linha de baixa-mar do
litoral continental e insular brasileiro.
Estabelece que a zona econômica
exclusiva brasileira (art.6º) compreende
uma faixa que se estende das doze às
duzentas milhas marítimas, contadas a
partir das linhas de base que servem para
medir a largura do mar territorial.

http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/paf/agua_lastro3.pdf
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Define que a Plataforma Continental do
Brasil (art.11), compreende o leito e o
subsolo das áreas submarinas que se
estendem além do seu mar territorial, em
toda a extensão do prolongamento natural
de seu território terrestre, até a borda
exterior da margem continental, ou até
uma distância de duzentos milhas
marítimas das linhas de base, a partir das
quais se mede a largura do mar territorial,
nos casos em que o bordo exterior da
margem continental não atinja essa
distância.
 Lei nº 8.630/93: Dispõe sobre o regime
jurídico
da
exploração
dos
portos
organizados e das instalações portuárias.
 Lei nº 9.537/97: Dispõe sobre a segurança
do tráfego aquaviario em águas sob
jurisdição nacional.
 Lei nº 10.233/01: Dispõe sobre a
reestruturação dos transportes aquaviário
e terrestre, com a criação do Conselho
Nacional de Integração de Políticas de
Transporte - CONIT, da Agência Nacional
de Transportes Terrestres - ANTT, da
Agência
Nacional
de
Transportes
Aquaviários - ANTAQ e do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
- DNIT.
 Lei nº 11.518/07:
Especial de Portos.

Cria

a

Secretaria

 Portaria n° 104/09: Dispõe sobre a criação
e estruturação do Setor de Gestão
Ambiental e de Segurança e Saúde no
Trabalho nos portos e terminais marítimos,
bem como naqueles outorgados às
Companhias Docas.
•

O LANÇAMENTO DE EFLUENTES E A
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS
Conforme previsão do empreendedor:

 Resíduos de obras ou manutenção com
lâmpadas fluorescentes: serão segregados
na fonte, estocados temporariamente e
posteriormente
reutilizados
ou
reprocessados.
No
caso
da
impossibilidade de reutilização desses
materiais a destinação final atenderá a
Resolução CONAMA nº307/02, que
estabelece
diretrizes,
critérios
e

procedimentos para a gestão dos resíduos
da construção civil.
Neste licenciamento, esta a norma se
aplica para o gerenciamento dos resíduos
sólidos, devendo ser observa pelo
empreendedor.
 Esgoto doméstico: cada atividade deverá
constituir
seu
próprio
sistema
de
tratamento,
que
envolva
tratamento
primário
completo,
e
tratamento
secundário que também deverá remover a
matéria orgânica e os sólidos em
suspensão. Em alguns casos especiais,
poderá ser utilizado o sistema de
eliminação de odores, e uma unidade de
desinfecção por pastilhas de cloro para
reuso e uma unidade filtrante de partículas
em manta drenante.
A rede projetada e aprovada pela LP nº
IN0043610
para receber excedente do
esgoto sanitário tratado e mais uma
parcela de águas pluviais.
A eficiência mínima garantida pelos
sistemas projetados deverá ser de 85% e o
sistema deverá atender as normas ABNT
NBR 7229: 1993; ABNT NBR 13.969/97 e
Resolução CONAMA nº430.
Os efluentes dos sistemas de esgoto
doméstico poderão ser encaminhados
juntamente com o sistema de drenagem
pluvial, uma vez que o líquido proveniente
desse
tratamento
deverá
ter
as
características
mínimas
para
esse
descarte, após serem tratados exigidos
pela legislação.
Os restos de comida poderão ser utilizados
em atividades de compostagem, onde
serão preparados para servir de adubo nas
áreas
verdes.
O
restante
será
encaminhado para o Aterro Sanitário da
Região, devidamente licenciado.
 Efluentes industriais: serão implantadas
unidades geradoras autônomas em
cada atividade que assim fizer
necessário. Os efluentes gerados por
estas ETEI – Estações de Tratamento
de Efluentes Industriais serão tratados e
coletados por empresas licenciadas que
serão contratadas para a destinação
final, sempre atendendo as normas
estabelecidas
pela
autoridade
ambiental e pelo Plano Diretor do
Município.
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 Resíduos oleosos: os efluentes serão
inicialmente encaminhados para caixas
coletoras de óleo (CCO) e caixas
separadoras de água e óleo (SAO)
sendo que nesses locais o piso deverá
ser impermeabilizado, cercado por
canaletas
coletoras
para
encaminhamento do óleo residual e sua
recuperação
conforme
norma
específica.
Da mesma forma os efluentes gerados
por cozinhas industriais, deverão ser
conduzidos para caixas de retenção de
gordura e o material sólido será
removido por caminhões limpa fossa,
destinando-se de forma adequada.
O
resíduo
oleoso
poderá
ser
encaminhado para recuperadoras ou
tratado antes da disposição final. Da
mesma forma os panos, estopas,
papeis e outros resíduos também
contaminados por óleos, solventes e
lubrificantes
provenientes
da
manutenção e operação de veículos e
equipamentos serão encaminhados
para aterro industrial da região,
devidamente licenciado.
 A
captação
das
águas
pluviais
internamente será por gravidade através
de calhas, dutos e sistema interno de
drenagem que ira conduzir para o sistema
externo de captação aprovado na LP nº
IN0043610. .
 As ruas já aprovadas na LP nº IN0043610,
receberão as águas através de sarjetas
superficiais que encaminham para “bocas
de lobo”, com caixas de retenção de areia,
essas caixas por sua vez serão
interligadas e por gravidade conduzirão as
águas para canais situados nas duas
laterais, interligando a estrada ao mar.
Sequencialmente,
os
canais
acima
descritos, terão o caimento somente no
sentido do mar. Porém antes da efetiva
chegada ao destino, esses canais deverão
ser interrompidos por bacia de acumulação
e desarenação.
Depois disso será instalado um tubo
emissário submarino, que será conduzido
através do enrocamento até o ponto de
deságue final, sendo dispersado conforme
norma.

 Resíduos sólidos ou líquidos: as atividades
devem providenciar locais ambientalmente
adequados,
para
o
armazenamento
temporário.
 Lama gerada por todos os processos
acima descritos: será encaminhada para
local licenciado. Os resíduos da parte de
saúde serão segregados na fonte,
estocados temporariamente e levados a
incineração ou destinação final, conforme
Resolução CONAMA nº 358/05.
 Resíduos domésticos e industriais (papel,
plástico, metal, madeira): serão levados
para segregação, estocagem temporária
para
encaminhamento
para
coprocessadores
ou
empresas
especializadas em reciclagem, e em
caráter final serão encaminhados para
aterros sanitários ou industriais.
 Será adotado em todas as atividades a
coleta seletiva e de reciclagem de resíduos
e incentivará as boas práticas. O
compromisso do empreendimento é com o
desenvolvimento sustentável e o respeito
ao meio ambiente, dada a localização do
Parque
Termoelétrico
Porto
Norte
Fluminense.
 Resíduos sólidos produzidos nos pátios
industriais: as empresas seguirão as
diretrizes do Empreendimento Canaã que
estará de acordo com as diretrizes do
INEA que tratam especificamente do tema.
As empresas terão que destinar em seus
lotes uma área para o armazenamento
temporário dos resíduos (CTR - Centro
Temporário de Resíduos) até que os
mesmos sejam recolhidos por empresas
licenciadas no Estado do Rio de Janeiro.


O destino final dos resíduos sólidos será
realizado em local licenciado, ou Aterro
Industrial ou Aterro Sanitário, conforme a
especificação dos mesmos.

A política de resíduos sólidos do
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense
terá como base legal a legislação e normas
vigentes, dentre as quais:
 Lei Federal nº12.305/10: Instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo
sobre seus princípios, objetivos
e
instrumentos, bem como sobre as
diretrizes relativas à gestão integrada e ao
gerenciamento
de
resíduos
sólidos,
incluídos
os
perigosos,
às
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responsabilidades dos geradores e do
poder
público
e
aos instrumentos
econômicos aplicáveis.

hipóteses em que o EIA/RIMA demonstre que
as
externalidades
do
empreendimento
deflagrem significativos impactos negativos.

 Lei Estadual nº4.191/03: Dispõe sobre a
Política Estadual de Resíduos Sólidos,
estabelecendo princípios, procedimentos,
normas e critérios referentes à geração,
acondicionamento,
armazenamento,
coleta, transporte, tratamento e destinação
final dos resíduos sólidos, visando o
controle da poluição, da contaminação e a
minimização de seus impactos ambientais.

Em razão de inconformismos com a
criação de tal instrumento, e ainda no tocante
aos critérios para sua aplicação, a matéria foi
levada ao STF, pelo mecanismo da Ação
Direta de Inconstitucionalidade - ADI
que
declarou
parcialmente
nº3.378 33,
inconstitucional o artigo 36 da Lei Federal
n°9.985/00, sendo que após proferido
Acórdão, profundas modificações foram
efetivadas, resultando na edição do Decreto
Federal nº6.848/09 que alterou a redação do
Decreto Federal n°4.340/02 de forma que,
passou a ser considerado para fins de
imposição da Compensação Ambiental,
somente os impactos negativos aos recursos
ambientais,
estabelecendo-se
uma
metodologia para o cálculo do montante da
Compensação Ambiental. Vejamos:

Determina o art.4º da Lei Estadual
nº4.191/03, que os resíduos sólidos
provenientes
de
portos,
estaleiros,
aeroportos e terminais rodoviários e
ferroviários deverão atender às normas
aplicáveis da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT e às condições
estabelecidas
pelo
órgão
estadual
responsável pelo licenciamento ambiental,
respeitadas as demais normas legais
vigentes.
 Resolução
CONAMA
nº05/1993:
Estabelece normas relativas a resíduos
sólidos oriundos de serviços de saúde,
portos, aeroportos, terminais ferroviários e
rodoviários.
 Resolução CONAMA nº275/01: Estabelece
o padrão de cores de coleta seletiva.
 Resolução CONAMA nº313/02: Cria o
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos
Industriais.
 NBR 10.004/04 da ABNT: Norma de
Classificação
(quanto
à
sua
periculosidade) dos Resíduos Sólidos:
Perigosos (Classe I); Não Inertes (Classe II
- A) e Inertes (Classe II - B).
 Lei Federal nº9605: Lei de Crimes
Ambientais.
 Resolução
CONEMA
79/2018
regulamentada pela NOP INEA n°35:
Sistema de Manifesto de Resíduos.
•

A
COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL:
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PARA
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

A Compensação Ambiental é um
instrumento de antecipação do Princípio do
Poluidor Pagador, instituído pela Lei Federal
nº9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação – SNUC, nas

Art. 31
Para os fins de fixação da compensação
ambiental de que trata o art.36 da Lei n.
9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente
e
dos
Recursos
Naturais
Renováveis - IBAMA estabelecerá o grau de
impacto a partir de estudo prévio de impacto
ambiental e respectivo relatório EIA/RIMA,
ocasião em que considerará, exclusivamente,
os impactos ambientais negativos sobre o
meio ambiente.
§1o – O impacto causado será levado em
conta apenas uma vez no cálculo.
§2o – O cálculo deverá conter os indicadores
do impacto gerado pelo empreendimento e
das características do ambiente a ser
impactado.
§3o – Não serão incluídos no cálculo da
compensação ambiental os investimentos
referentes aos planos, projetos e programas
exigidos no procedimento de licenciamento
ambiental para mitigação de impactos, bem
como os encargos e custos incidentes sobre o
financiamento do empreendimento, inclusive
os relativos às garantias, e os custos com
apólices e prêmios de seguros pessoais e
reais.

33

“(...) Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da

compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental a
ser dimensionado no relatório –EIA/RIMA.”
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Art.31-A
O Valor da Compensação Ambiental CA será calculado pelo produto do Grau de
Impacto - GI com o Valor de Referência - VR,
de acordo com a fórmula a seguir:
CA = VR x GI, onde:
CA
Ambiental;

=

Valor

da

Compensação

VR = Somatório dos investimentos
necessários
para
implantação
do
empreendimento,
não
incluídos
os
investimentos referentes aos planos, projetos
e programas exigidos no procedimento de
licenciamento ambiental para mitigação de
impactos causados pelo empreendimento,
bem como os encargos e custos incidentes
sobre o financiamento do empreendimento,
inclusive os relativos às garantias, e os custos
com apólices e prêmios de seguros pessoais
e reais; e GI = Grau de Impacto nos
ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a
0,5%.
§1º – O GI referido neste artigo será
obtido conforme o disposto no Anexo deste
Decreto.
§2º – O EIA/RIMA deverá conter as
informações necessárias ao cálculo do GI.
§3º – As informações necessárias ao
calculo do VR deverão ser apresentadas pelo
empreendedor ao órgão licenciador antes da
emissão da licença de instalação.
§4º – Nos casos em que a
compensação ambiental incidir sobre cada
trecho do empreendimento, o VR será
calculado com base nos investimentos que
causam impactos ambientais, relativos ao
trecho.
Diante o exposto, o resultado do
presente Estudo de Impacto Ambiental
responderá se há a obrigatoriedade da
Compensação Ambiental. Vale reiterar o
disposto no texto normativo, decorrente do
Acórdão do STF, que é cristalino ao
asseverar que os valores a título de
Compensação
Ambiental
somente
são
exigíveis quando caracterizado no EIA/RIMA,
impactos ambientais negativos (irrecuperáveis
e não mitigáveis) ao meio ambiente. E mais,
não são considerados para efeito do cálculo
dos valores da Compensação, investimentos
relacionados
aos
planos,
projetos
e
programas
exigidos
no
processo
de

licenciamento ambiental para mitigação de
impactos, assim como os encargos e custos
que
incidam
no
financiamento
do
empreendimento,
inclusive
aqueles
relacionados às garantias, custos com
apólices e prêmios de seguros pessoais e
reais.
A Deliberação CECA nº4.888/07,
“estabelece procedimentos para gradação de
Impacto Ambiental para fins de Compensação
Ambiental, de que trata a lei nº 9.985, de
18/07/2000.”, nos moldes do que prevê o
art.2º, §2º, da Resolução CONAMA n° 371/06,
que ‘atribui’ ao órgão ambiental competente
para o licenciamento a definição da
metodologia de gradação de impacto
ambiental. Ocorre que tais atos normativos
precedem o Acórdão do STF, razão pela qual
devem ser interpretados na forma como o
STF autoriza, aplicando-se o filtro do Acórdão
na aplicação das normas.
Assim, em ocorrendo a identificação
de circunstâncias que ensejam a exigibilidade
da Compensação Ambiental, o percentual
máximo correspondente a 1,1% fixado pela
Deliberação CECA nº4.888/07 deve ser
substituído pelo teto de 0,5%, de forma que
se adote valores compreendidos entre 0 a
0,5%.
Configurando-se
a
Compensação
Ambiental, seria muito apropriado que os
recursos, ainda que parcialmente, sejam
destinados
à
Estação
Ecológica
de
Guaxindiba, a considerar a fragilidade e
carências da mesma e a importância da fauna
e flora que habitam a Unidade de
Conservação,
assim
declarada
pela
Administração Pública.
5.7 A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO SISTEMA
NACIONAL DE MEIO AMBIENTE – SISNAMA
Nos termos do art.6º Lei nº6.938/81,
os órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, bem como as fundações
instituídas pelo Poder Público, responsáveis
pela proteção e melhoria da qualidade
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, estruturado
conforme redação dada pela Lei nº7.804/89 e
Lei nº8.028/90:
 Órgão superior: Conselho de Governo,
com a função de assessorar o Presidente
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da República na formulação da política
nacional e nas diretrizes governamentais
para o meio ambiente e os recursos
ambientais;
 Órgão consultivo e deliberativo: Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
com a finalidade de assessorar, estudar e
propor ao Conselho de Governo, diretrizes
de políticas governamentais para o meio
ambiente e os recursos naturais e
deliberar, no âmbito de sua competência,
sobre normas e padrões compatíveis com
o
meio
ambiente
ecologicamente
equilibrado e essencial à sadia qualidade
de vida;
 Órgão central: Secretaria do Meio
Ambiente da Presidência da República,
com a finalidade de planejar, coordenar,
supervisionar e controlar, como órgão
federal, a política nacional e as diretrizes
governamentais fixadas para o meio
ambiente;
 Órgão executor: Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, com a finalidade de executar
e fazer executar, como órgão federal, a
política e diretrizes governamentais fixadas
para o meio ambiente;
 Órgãos Seccionais: órgãos ou entidades
estaduais responsáveis pela execução de
programas, projetos e pelo controle e
fiscalização de atividades capazes de
provocar a degradação ambiental;
 Órgãos Locais: órgãos ou entidades
municipais, responsáveis pelo controle e
fiscalização dessas atividades, nas suas
respectivas jurisdições;

5.1 A COMPETÊNCIA
Antes da promulgação da Constituição
Federal em 1988, a competência delimitada
pelo artigo 10 da Lei Federal n° 6.938/81 era
implementada pela Administração Pública de
maneira razoavelmente pacífica, sem maiores
complexidades e dúvidas. Ocorre que o
regime de competência estabelecido pelo
art.23 da CRFB suscitou interpretações
irregulares, equivocadas ao longo de mais de
20 anos, até que finalmente o art.23, CRFB
foi regulamentado pela Lei Complementar nº
140/2011, colocando termo às controvérsias
acerca da forma de exercício da competência
comum.

Referida LC n° 140/2011 fixa normas,
nos termos dos Incisos III, VI e VII do caput e
do parágrafo único do art.23 da CRFB, para a
cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da
competência comum relativas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do
meio ambiente, ao combate à poluição em
qualquer de suas formas e à preservação das
florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n°
6.938/81.
Reza o art.17 da LC, que compete ao
órgão responsável pelo licenciamento ou
autorização de um empreendimento ou
atividade, lavrar auto de infração ambiental e
instaurar processo administrativo para a
apuração de infrações à legislação ambiental
cometidas pelo empreendimento ou atividade
licenciada
ou
autorizada. Espancando
quaisquer
dúvidas
que
possam
ser
levantadas, o caput do art.16 da LC
n°140/2011 dispõe que a ação administrativa
subsidiária dos entes federativos dar-se-á por
meio
de
apoio
técnico,
científico,
administrativo ou financeiro, sem prejuízo de
outras formas de cooperação. Demais disso,
o parágrafo único do dispositivo em comento,
estabelece que a ação subsidiária decorre de
solicitação pelo ente originariamente detentor
da atribuição nos termos desta Lei
Complementar, afastando o exercício da
competência
simultânea,
o
que
é
manifestamente irregular, ferindo a segurança
e a estabilidade das relações.
Outra forma para a ação subsidiária
se extrai dos parágrafos do art.17, LC,
conforme a seguir consignado:
§1o Qualquer pessoa legalmente
identificada, ao constatar infração ambiental
decorrente de empreendimento ou atividade
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente
poluidores,
pode
dirigir
representação ao órgão a que se refere o
caput, para efeito do exercício de seu poder
de polícia.
§2o Nos casos de iminência ou
ocorrência de degradação da qualidade
ambiental, o ente federativo que tiver
conhecimento do fato deverá determinar
medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou
mitigá-la, comunicando imediatamente ao
órgão competente para as providências
cabíveis.
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§3o O disposto no caput deste artigo
não impede o exercício pelos entes
federativos
da
atribuição
comum
de
fiscalização
da
conformidade
de
empreendimentos e atividades efetiva ou
potencialmente poluidores ou utilizadores de
recursos naturais com a legislação ambiental
em vigor, prevalecendo o auto de infração
ambiental lavrado por órgão que detenha a
atribuição de licenciamento ou autorização a
que se refere o caput.
Outro relevante ponto elucidado pela
LC (art.13) é o reconhecimento de que os
empreendimentos
e
atividades
são
licenciados ou autorizados, ambientalmente,
por
um
único
ente
federativo,
em
conformidade
com
as
atribuições
estabelecidas
nos
termos
da
Lei
Complementar em apreço.
Embora a LC 140 tenha estabelecido
uma série de competências da União para o
licenciamento ambiental, como por exemplo o
atribuição para licenciar o funcionamento de
empreendimentos
localizados
no
mar
territorial ou na zona econômica exclusiva,
era necessário avançar na definição das
atribuições do IBAMA,.
Com o objetivo de regulamentar a LC
140, o Decreto 8.437/15, que regulamenta
a LC 140/2011, para estabelecer as tipologias
de empreendimentos e de atividades cujo
licenciamento ambiental será de competência
da União.
O Decreto 8.437/15 estabelece quais
tipos de empreendimentos terão o seu
processo de licenciamento ambiental feito
pelo Ibama, órgão ambiental federal vinculado
ao Ministério do Meio Ambiente. O texto
alcança diversos tipos de empreendimentos,
como os ligados a rodovias, ferrovias,
hidrovias, portos, terminais de exploração de
petróleo e sistemas de geração e transmissão
de energia elétrica.
A partir do decreto 8.437, no setor de
geração e transmissão de energia elétrica,
fica definido que o Ibama é competente para
o licenciamento ambiental de usinas
hidrelétricas e térmicas com capacidade
instalada igual ou superior a 300 megawatts
(MW). Além disso, o Ibama passa a ser o
órgão com atribuição para o licenciamento
pelos futuros projetos de geração eólica, no
caso de empreendimentos e atividades
offshore e zona de transição terra-mar. Já no

setor de transportes, o IBAMA passa a ser o
órgão competente para licenciar estradas e
hidrovias
federais
quando
os
empreendimentos ou atividades envolverem
mais de 200 quilômetros de extensão.
A competência do licenciamento do
empreendimento em estudo é portanto do
IBAMA e em assim sendo o empreendendor
requereu em 03 de Julho de 2019 ao IBAMA,
através do Processo nº 02.001.019.185-201960 o seu licenciamento prévio.
Considerando a possibilidade de
delegação
da
execução
de
ações
administrativas do licenciamento ambiental
federal aos órgãos estaduais e municipais de
meio ambiente, nos termos do artigo 5º da LC
140/20015 e com base na Instrução
Normativa 8/2019 que estabelece:
Art. 1º Estabelecer os procedimentos
administrativos no âmbito do Ibama para a
delegação de licenciamento ambiental de
competência federal para Órgão Estadual de
Meio Ambiente - OEMA ou Órgão Municipal
de Meio Ambiente - OMMA.
Art. 2º São passíveis de delegação,
mediante avaliação de oportunidade e
conveniência
e
ato
específico
da
Administração, os processos de licenciamento
ambiental cuja competência originária seja
federal.
§ 1º É possível a delegação do
licenciamento ambiental de empreendimentos
ou atividades que afetem mais de um estado
a apenas um OEMA, ou OMMA ainda que
não haja manifestação dos demais estados.
§ 2º Em casos de controvérsia judicial
ou extrajudicial quanto à competência para o
licenciamento, cujo deslinde puder causar
mora administrativa, poderá o Ibama realizar
a delegação cautelar do licenciamento
ambiental ao OEMA ou ao OMMA, ainda que
não se entenda, a priori, competente, nos
termos do artigo 7º da Lei Complementar nº
140/2011.
§ 3º A delegação cautelar subsistirá
até o deslinde final da controvérsia,
convertendo-se em definitiva, caso definida a
competência do Ibama, ou perderá seu
objeto, caso entendido que a OEMA ou o
OMMA detém a competência para o
licenciamento.
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Art. 3º A delegação de competência
será formalizada por meio de Acordo de
Cooperação Técnica - ACT, instrumento
jurídico formal a ser firmado entre o Ibama e o
OEMA ou OMMA, no qual devem ser
especificados o empreendimento ou atividade
cujo licenciamento será delegado, o prazo de
vigência da delegação, bem como o
regramento das relações institucionais e
administrativas entre os entes partícipes,
seguido-se o modelo do Anexo I desta
Instrução Normativa.
§ 1º O prazo de vigência dos ACTs
será de 5 (cinco) até 10 (dez) anos, contados
a partir da data da sua publicação no Diário
Oficial da União , podendo ser prorrogado
mediante lavratura de Termo Aditivo, com a
devida justificativa, sem modificação do
objeto.
Assim
sendo
o
empreendedor
manifestou junto ao IBAMA o interesse que o
empreendimento fosse licenciado pelo OEA –
INEA.
O Acordo de Cooperação Técnica –
ACT foi firmado pelo IBAMA e o INEA em
21/01/2020 e a competência para o
licenciamento do empreendimento em análise
foi transferida ao Estado, conforme se
depreende do Inciso XIV do art.8ª que
estabelece para os Estados, as seguintes
ações administrativas:
Art. 8º São ações administrativas dos
Estados:
I - executar e fazer cumprir, em âmbito
estadual, a Política Nacional do Meio
Ambiente e demais políticas nacionais
relacionadas à proteção ambiental;
II - exercer a gestão dos recursos
ambientais no âmbito de suas atribuições;
III - formular, executar e fazer cumprir,
em âmbito estadual, a Política Estadual de
Meio Ambiente;
IV - promover, no âmbito estadual, a
integração de programas e ações de órgãos e
entidades da administração pública da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, relacionados à proteção e à
gestão ambiental;
V - articular a cooperação técnica,
científica e financeira, em apoio às Políticas
Nacional e Estadual de Meio Ambiente;

VI - promover o desenvolvimento de
estudos e pesquisas direcionados à proteção
e à gestão ambiental, divulgando os
resultados obtidos;
VII - organizar e manter, com a
colaboração
dos
órgãos
municipais
competentes, o Sistema Estadual de
Informações sobre Meio Ambiente;
VIII - prestar informações à União
para a formação e atualização do Sinima;
IX - elaborar o zoneamento ambiental
de âmbito estadual, em conformidade com os
zoneamentos de âmbito nacional e regional;
X - definir espaços territoriais e seus
componentes
a
serem
especialmente
protegidos;
XI - promover e orientar a educação
ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a proteção do
meio ambiente;
XII - controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco
para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente, na forma da lei;
XIII - exercer o controle e fiscalizar as
atividades e empreendimentos cuja atribuição
para licenciar ou autorizar, ambientalmente,
for cometida aos Estados;
XIV - promover o licenciamento
ambiental
de
atividades
ou
empreendimentos utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente
poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental,
ressalvado o disposto nos arts.7º e 9º;
XV - promover o licenciamento
ambiental de atividades ou empreendimentos
localizados ou desenvolvidos em unidades de
conservação instituídas pelo Estado, exceto
em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
XVI - aprovar o manejo e a supressão
de vegetação, de florestas e formações
sucessoras em:
a) florestas públicas estaduais ou
unidades de conservação do Estado, exceto
em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
b) imóveis rurais, observadas as
atribuições previstas no inciso XV do art. 7o;
e
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c) atividades ou empreendimentos
licenciados ou autorizados, ambientalmente,
pelo Estado;

áreas críticas de poluição, e dá outras
providências

XVII - elaborar a relação de espécies
da fauna e da flora ameaçadas de extinção no
respectivo território, mediante laudos e
estudos técnico-científicos, fomentando as
atividades que conservem essas espécies in
situ;

Lei 6.938/81

Dispõe sobre Política Nacional do
Meio
Ambiente,
seus
fins
e
mecanismos
de
formulação
e
aplicação, e dá outras providências

Lei 7.203/84

Dispõe
sobre
Embarcações

XVIII - controlar a apanha de
espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas
destinadas à implantação de criadouros e à
pesquisa científica, ressalvado o disposto no
inciso XX do art.7o;

Lei 7.273/84

Dispõe sobre a Busca e Salvamento
de Vida Humana em Perigo no Mar,
nos Portos e nas Vias Navegáveis
Interiores

XIX - aprovar o funcionamento de
criadouros da fauna silvestre;

Lei 7.652/88

Dispõe
sobre
o
Registro
da
Propriedade Marítima e dá outras
providências

Lei 7.661/88

Institui
o
Plano
Nacional
Gerenciamento Costeiro – PNGC

Lei 8.617/93

Institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima - PNMC e dá
outras providências

Lei 9.433/97

Dispõe sobre a Política Nacional de
Recursos Hídricos e institui o Sistema
Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos

Lei 9.537/97

Dispõe sobre a Segurança do Tráfego
Aquaviário em Águas sob Jurisdição
Nacional e dá outras providências

Lei 9.605/98

Dispõe sobre as Sanções Penais e
Administrativas
derivadas
de
Condutas e Atividades lesivas ao
Meio Ambiente

Lei 9.636/98

Dispõe sobre a Regularização,
Administração,
Aforamento
e
Alienação de Bens Imóveis da União

Lei 9.795/99

Dispõe sobre a Educação Ambiental,
institui a Política Nacional de
Educação Ambiental e dá outras
providências

Lei 9.966/00

Dispõe sobre a Prevenção, o Controle
e a Fiscalização da Poluição causada
por Lançamento de Óleo e outras
Substâncias Nocivas ou Perigosas em
Águas sob Jurisdição Nacional

Lei 9.985/00

Regulamenta o artigo 225, § 1º,
incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal, institui o Sistema Nacional de

XX - exercer o controle ambiental da
pesca em âmbito estadual; e
XXI - exercer o controle ambiental do
transporte fluvial e terrestre de produtos
perigosos, ressalvado o disposto no inciso
XXV do art.7o.
Isto posto, o licenciamento do
empreendimento conduzido pelo INEA se
processa em conformidade com a LC
nº140/2011 e com o Termo de Convenio
Técnico
-ACT
Processo
IBAMA
nº02001.019185/2019-60 celebrado entre o
IBAMA e o INEA em 21/01/2020.

5.8 CADERNO EMENTÁRIO DE LEIS,
DECRETOS E NORMAS AMBIENTAIS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APLICÁVEIS AO
EMPREENDIMENTO
•
•

Constituição Federal
Constituição do Estado do Rio de
Janeiro
LEI FEDERAL

Lei

Ementa / Objeto

Lei 3.924/61

Dispõe
sobre
os
Monumentos
Arqueológicos e Pré-Históricos

Lei 5.197/67

Dispõe sobre a Proteção à Fauna

Lei 6.803/80

Dispõe sobre as diretrizes básicas
para o zoneamento industrial nas
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Segurança

para

de

Unidades
de
Conservação
da
Natureza e dá outras providências

Lei 10.233/01

Dispõe sobre a reestruturação dos
transportes aquaviário e terrestre, cria
o Conselho Nacional de Integração de
Políticas de Transporte, a Agência
Nacional de Transportes Terrestres, a
Agência Nacional de Transportes
Aquaviários e o Departamento
Nacional
de
Infra-Estrutura
de
Transportes, e dá outras providências.

Lei 10.257/01

Regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição
Federal,
estabelece
Diretrizes Gerais da Política Urbana e
dá outras providências

Lei 10.406/02

Código Civil (art.1228, §1º, CC)

Lei 10.893/04

Cria o Fundo da Marinha Mercante

Lei 11.428/06

Dispõe sobre a Utilização e Proteção
da Vegetação Nativa do Bioma Mata
Atlântica, e dá outras providências

Lei 11.445/07

Estabelece as Diretrizes Nacionais
para o Saneamento Básico

Lei 11.518/07

Acresce e altera dispositivos das Leis
nos 10.683, de 28 de maio de 2003,
10.233, de 5 de junho de 2001,
10.893, de 13 de julho de 2004,
5.917, de 10 de setembro de 1973,
11.457, de 16 de março de 2007, e
8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
para criar a Secretaria Especial de
Portos, e dá outras providências

Lei 11.610/07

Institui o Programa Nacional
Dragagem Portuária e Hidroviária

relativas à proteção das paisagens
naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em
qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e
da flora; e altera a Lei no6.938, de 31
de agosto de 1981
Lei nº 10.847/
2004

Autoriza a criação da Empresa de
Pesquisa Energética - EPE e dá
outras providências

Lei nº
10.762/2003

Dispõe sobre a criação do Programa
Emergencial e Excepcional de Apoio
às Concessionárias de Serviços
Públicos de Distribuição de Energia
Elétrica

Lei nº
10.438/2002

Dispõe sobre a expansão da oferta de
elétrica
emergencial,
energia
recomposição tarifária extraordinária e
universalização do Serviço Público de
Energia Elétrica, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - PROINFA, a Conta
de Desenvolvimento Energético CDE, dá nova redação às Leis 9.427
de 26.12.1996, 9.648 de 27.05.1998,
3.890-A de 25.04.1961, 5.655 de
20.05.1971, 5.899 de 05.07.1973,
9.991 de 24.07.2000, prorroga o
prazo para entrada em operação das
Usinas enquadradas no Programa
Prioritário de Termeletricidade e dá
outra providências.

Lei nº
10.295/2001

Dispõe sobre a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de
Energia, visando a alocação eficiente
de
recursos
energéticos
e
preservação ambienta

de

Lei 12.187/09

Institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima - PNMC e dá
outras providências

Lei nº 9.991/
2000

Lei 12.305/10

Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos; altera a Lei no
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e
dá outras providências

Lei nº 9.427/1996

L C 140/11
Lei
Complementar

Fixa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo
único do art. 23 da Constituição
Federal, para a cooperação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e
os
Municípios
nas
ações
administrativas
decorrentes
do
exercício da competência comum

Dispõe sobre realização de
investimentos em pesquisa e
desenvolvimento e em eficiência
energética por parte das empresas
concessionárias, permissionárias e
autorizadas do setor de energia
elétrica, e dá outras providências.
Institui a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, disciplina o Regime
das Concessões de serviços públicos
de energia elétrica e dá outras
providências.

LEI ESTADUAL / RJ
Lei

Ementa / Objeto
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Lei
650/83

Dispõe sobre a Política Estadual de Defesa e
Proteção das Bacias Fluviais e Lacustres do
Rio de Janeiro

Lei
1.130/87

Define as Áreas de Interesse Especial do
Estado e dispõe sobre os Imóveis de Área
Superior a 1.000.000 m2 (hum milhão de
metros quadrados) e Imóveis localizados em
Áreas Limítrofes de Municípios, para efeito do
Exame e Anuência Prévia a Projeto de
Parcelamento do Solo para fins urbanos, a
que se refere o artigo 13 da Lei nº 6.766/79

Lei
1.356/88

Dispõe sobre os Procedimentos vinculados à
Elaboração, Análise e Aprovação dos
Estudos de Impacto Ambiental

Lei
1.315/88

Institui a Política Florestal do Estado do Rio
de Janeiro

Lei
2.535/96

Acrescenta dispositivos à Lei nº 1.356/88

Lei
2.661/96

Regulamenta o disposto no artigo 274 (atual
artigo 277) da Constituição do Estado do Rio
de Janeiro no que se refere à Exigência de
Níveis Mínimos de Tratamento de Esgotos
Sanitários, antes de seu Lançamento em
Corpos d’Água e dá outras providências

Lei
3.111/98

Complementa
a
Lei
nº
1.356/88,
estabelecendo Princípio de Análise Coletiva
de EIA/RIMA na mesma Bacia Hidrográfica

Lei
3.325/99

Institui a Política Estadual de Educação
Ambiental

Lei
3.239/99

Institui a Política Estadual de Recursos
Hídricos, Cria o Sistema Estadual de
Gerenciamento
de
Recursos
Hídricos
regulamenta a Constituição Estadual, em seu
artigo 261, §1º, inciso VII, e dá outras
providências

Lei
3.467/00

Dispõe sobre as Sanções Administrativas
derivadas de Condutas Lesivas ao Meio
Ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e dá
outras providências.

Eficiência na Execução das Políticas
Estaduais de Meio Ambiente, de Recursos
Hídricos e Florestais
Lei
5.427/09

Estabelece Normas sobre Atos e Processos
Administrativos no Estado do Rio de Janeiro

Lei
5.438/09

Institui o Cadastro Técnico Estadual de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais e a
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental no
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras
providências

Lei
Estadual
nº 5.267

Cria o Conselho Estadual de Política
Energética do Estado do Rio de Janeiro.

LEI MUNICIPAL / SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
Lei

Ementa / Objeto

Lei
Orgânica

Lei Orgânica do Município de São Francisco
de Itabapoana, de 30 de julho de 1999

Lei
154/2003

Dispõe sobre o parcelamento, uso e
ocupação do solo do Município de São
Francisco de Itabapoana, Estado do Rio de
Janeiro

LC
01/2006

Institui o novo código de postura do
Município de São Francisco de Itabapoana e
dá outras providências

Lei
228/2006

institui o Plano Diretor do Município de São
Francisco
de
Itabapoana,
estabelece
gerais
de
política
de
diretrizes
desenvolvimento urbano e dá outras
providencias

DECRETO FEDERAL
Decreto

Ementa / Objeto

Decreto
24.643/34

Código de Águas

Decreto Lei
25/37

Organiza a proteção do
histórico e artístico nacional

Lei
4.191/03

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos
Sólidos e dá outras providências

Lei
4.247/03

Dispõe sobre a Cobrança pela Utilização dos
Recursos Hídricos de Domínio do Estado do
Rio de Janeiro e dá outras providências.

Decreto
79.367/77

Dispõe sobre Normas e o Padrão de
Potabilidade de Água

Lei
5.101/07

Cria o Instituto Estadual do Ambiente – INEA
e sobre outras Providências para Maior

Decreto
88.821/83

Aprova o Regulamento para a Execução
do Serviço de Transporte Rodoviário de
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patrimônio

Cargas ou Produtos Perigosos

Clima

Decreto
96.044/88

Aprova o Regulamento para o Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos

Decreto
99.274/90

Regulamenta a Lei nº 6.902/81, e a Lei nº
6.938/81, que dispõem, respectivamente,
sobre a criação de Estações Ecológicas e
Áreas de Proteção Ambiental e sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, e dá
outras providências

Decreto
Legislativo
1/94

Aprova o Texto da Convenção-Quadro das
Nações Unidas Sobre Mudança do Clima,
Adotada em Nova York, em 9 de maio de
1992.

Decreto
1.530/95

Declara a entrada em vigor da Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar, concluída em Montego Bay, Jamaica,
em 10 de dezembro de 1982

Decreto
10.030/2019

Dá nova redação ao Regulamento para a
Fiscalização de Produtos Controlados (R105

Decreto
4.136/02

Decreto
4.281/02

Decreto
6.848/09

Altera e acrescenta dispositivos ao
Decreto n° 4.340/02, para regulamentar a
Compensação Ambiental

Decreto
9.578/18

Consolidada atos normativos sobre o
Fundo Nacional de Mudança Climática de
que trata a Lei n.12.187, de 29 de
dezembro de 2009, que institui a Política
Nacional sobre Mudança do Clima PNMC, e dá outras providências

Decreto
Legislativo
74/76

Convenção
Internacional
Responsabilidade
Civil
em
causados por Poluição por Óleo

sobre
Danos

Estabelece Normas para o Aforamento de
Terrenos de Marinha

Dispõe sobre a especificação das sanções
aplicáveis às infrações às regras de
prevenção, controle e fiscalização da
poluição causada por lançamento de óleo
e outras substâncias nocivas ou perigosas
em águas sob jurisdição nacional, prevista
na Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000, e
dá outras providências

Decreto-Lei
9.760/46

Define Bens e Imóveis de Domínio da
União

Decreto
3.37/2000

Institui no âmbito do Ministério de Minas e
Energia, o Programa Prioritário de
Termeletricidade e dá outras providencias.

Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de
abril de 1999, que institui a Política
Nacional de Educação Ambiental, e dá
outras providências

Decreto
5.163,/2004

.Regulamenta a comercialização de
energia elétrica, o processo de outorga de
concessões de autorizações de geração
de energia elétrica, e dá outras
providências.

Regulamenta artigos da Lei 9.985/00, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC, e dá outras providências

Decreto
5.300/04

Regulamenta a Lei n° 7.661/88, que
institui
o
Plano
Nacional
de
Gerenciamento Costeiro – PNGC, dispõe
sobre Regras de Uso e Ocupação da Zona
Costeira e estabelece Critérios de Gestão
da Orla Marítima, e dá outras providências

Decreto
5.445/05

Regulamenta dispositivos da Lei n°
11.428/06, que dispõe sobre a Utilização e
Proteção da Vegetação Nativa do Bioma
Mara Atlântica

Decreto-Lei
2.490/40

Decreto
4.340/02

Decreto
5.377/05

Decreto
6.660/08

Aprova a Política Nacional
Recursos do Mar – PNRM

para

os

Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do

Decreto
5.081/2004

Decreto
4.873/2003
Decreto
4.261/2002
Decreto
4.059/2001
Decreto
2.655/1998

Regulamenta os arts. 13 e 14 da Lei nº
9.648, de 27 de maio de 1998, e o art. 23
da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,
que tratam do Operador Nacional do
Sistema Elétrico – ONS
Institui o Programa Nacional de
Universalização do Acesso e Uso da
Energia Elétrica - Luz para Todos
Dispõe sobre a estrutura e funcionamento
do Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE.
Regulamenta a Lei 10.295 de 17.10.2001,
que dispõe sobre a política nacional de
conservação e uso racional de energia.
Regulamenta o Mercado Atacadista de
Energia Elétrica e define as regras de
organização do Operador Nacional do
Sistema Elétrico – ONS.
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Decreto
8.437/2015

Estabelece, em cumprimento ao disposto
no art. 7 º, caput , inciso XIV,
“h”, e parágrafo único, da Lei
Complementar nº 140, de 8 de dezembro
de 2011 , a tipologia de empreendimentos
e atividades cujo licenciamento ambiental
será de competência da União.
DECRETO ESTADUAL / RJ

providências
Decreto
41.084/07

Regulamenta a Lei n°4.191/03, que
dispõe sobre a Política Estadual de
Resíduos Sólidos

Decreto
41.612/08

Dispõe sobre a Definição de Restingas no
Estado do Rio de Janeiro e estabelece a
Tipologia e a Caracterização Ambiental
da Vegetação de Restinga

Decreto
41.628/09

Estabelece a Estrutura Organizacional do
Instituto Estadual do Ambiente – INEA

Decreto
42.159/09

Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento
Ambiental - SLAM e dá outras
providências

Decreto

Ementa / Objeto

Decreto
26.058/00

Define as Macrorregiões Ambientais do
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras
providências

Decreto
779/67

Aprova o Regulamento do Controle de
Poluição Atmosférica

Decreto
1.633/77

Regulamenta, em parte, o Decreto-Lei
nº134, de 16.06.75, e institui o Sistema de
Licenciamento de Atividades Poluidoras

Decreto
42.356/10

Dispõe sobre o Tratamento e a
Demarcação das FMPs nos Processos de
Licenciamento Ambiental e de Emissões
de Autorizações Ambientais no Estado do
Rio de Janeiro, e dá outras providências

Decreto-Lei
112/69

Fixa Normas de Proteção contra o Ruído

Decreto
2.330/79

Regulamenta, em parte, os Decreto-Lei
nºs 39/75, e 134/75, institui o Sistema de
Proteção dos Lagos e Cursos d’Água do
Estado do Rio de Janeiro, regula a
Aplicação de Multas, e dá outras
providências

Decreto-Lei
134/75

Dispõe sobre a Prevenção e o Controle
da Poluição do Meio Ambiente no Estado
do Rio de Janeiro

Decreto
41.585/08

Dispõe sobre a Criação do Distrito
Industrial de São João da Barra, no
Município de São João da Barra, e dá
outras providências

Decreto
41.998/09

Altera o Decreto n°41.584/08, para o fim
de excluir Áreas que inicialmente
integrariam o Distrito Industrial de São
João da Barra, e dá outras providências

Decreto
41.916/09

Dá nova Redação aos artigos 2º e 4º do
Decreto n°41.585/08, que dispõe sobre as
Áreas que foram o Distrito Industrial de
São João da Barra e dá outras
providências

Decreto
42.422/10

Delega à Companhia de Desenvolvimento
Industrial do Estado do Rio de Janeiro –
CODIN e dá outras providências

Decreto
31.896/2002

Dispõe sobre as normas dos processos
no
âmbito
da
administrativos
Administração Pública Estadual.

Decreto
41.318/2008

Dispõe
sobre
o
mecanismo
de
compensação energética de térmicas a
combustíveis fósseis a serem instaladas
no Estado do Rio de Janeiro e dá outras

Decreto
8.975/86

Regulamento dos Serviços de Controle,
Coleta e Destino Final dos Despejos
Industriais

Decreto
9.760/87

Regulamenta a Lei n°1.130/87, localiza as
Áreas de Interesse Especial do interior do
Estado, e define as normas de ocupação
a que deverão submeter-se os projetos de
loteamentos e desmembramentos a que
se refere o artigo 13 da Lei n°6766/79

Decreto
9.991/87

Cria o Conselho Estadual de Meio
Ambiente – CONEMA, e dá outras
providências

Decreto
13.123/89

Altera o Decreto n°9.760/87, e dá outras
providências

Decreto
21.258/95

Estabelece a Nova Estrutura do Poder
Executivo e dá outras providências

Decreto
21.287/95

Institui o Fórum de Orientação da Política
Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, e
dá outras providências

Decreto
27.599/00

Institui o
Educação

Grupo Interdisciplinar de
Ambiental e dá outras
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providências.
Decreto
41.16/2008

Institui Comitê Especial de Gestão
Energética do Estado do Rio de Janeiro, e
dá outras providências.

PORTARIAS IBAMA / IPHAN / MMA / MS / GM/
MME/ ANEEL/ DNAEE/ANP
Portaria

Ementa / Objeto

Portaria
IBAMA 149/92

Dispõe sobre o registro de comerciante
ou proprietário de motosserra, junto ao
IBAMA

Portaria
IBAMA 11/95

Proíbe qualquer fonte de iluminação que
ocasione intensidade luminosa superior
a Zero LUX, numa faixa de praia
compreendida entre a linha de maior
baixa—mar até 50 m (cinquenta metros)
acima da linha de maior pré-amar do
ano (maré de sizígia), em várias regiões
do Brasil

Portaria MMA
253/06

Institui o Documento
Florestal – DOF

Instrução
Normativa
IBAMA 8/
2019

Estabelecer
os
procedimentos
administrativos no âmbito do Ibama para
a delegação de licenciamento ambiental
de competência federal para Órgão
Estadual de Meio Ambiente - OEMA ou
Órgão Municipal de Meio Ambiente OMMA.

Portaria
Interministerial
MME/MMA
1/99

Dispõe sobre as Diretrizes para o
Recolhimento, Coleta e Destinação de
Óleo
Lubrificante
Usado
ou
Contaminado.

Portaria
IPHAN 230/02

Dispõe
sobre
os
Procedimentos
necessários
para
Obtenção
das
Licenças Ambientais referentes à
Apreciação e Acompanhamento das
Pesquisas Arqueológicas no País

Portaria
MINTER
53/79

Controle
dos
Resíduos
Sólidos,
provenientes de Atividades Humanas,
como forma de prevenir a Poluição do
Solo, do Ar e das Águas

Portaria
518/04
Ministério da
Saúde

de

Portaria DPC
52/05

Divulga a Norma da Autoridade Marítima
para o Gerenciamento da Água de
Lastro de Navios (NORMAM-20/DPC) e
cancela anexo da NORMAM-08/DPC

Portaria
Interministerial
234/2002

Fixa o preço base máximo, em Reais
por MMBTU, para suprimento de gás
natural, destinado à produção de
energia elétrica pelas usinas integrantes
Programa
Prioritário
de
do
Termeletricidade - PPT, que entrem em
peração até 31.12.2004, segundo
fórmula a ser aplicada.

Portaria MME
212/2002

Aprova o relatório final do Plano
Decenal de Expansão do
Sistema
Elétrico Brasileiro para o período 2001 a
2010,
elaborado
pelo
Comitê
Coordenador do Planejamento da
Expansão dos Sistemas Elétricos CCPE.

Portaria MME
323/2000

Origem

Estabelece
os
Procedimentos
e
Responsabilidades relativos ao Controle
e Vigilância da Qualidade da Água para
Consumo Humano e seu Padrão de
Potabilidade

Portaria MME
30/2007

Portaria
DNAEE
046/1978

Resolução
Normativa
ANEEL
282/2007

Resolução
Normativa
ANEEL
273/2007

Resolução
Normativa
ANEEL

Comitê Coordenador do Planejamento
da Expansão dos Sistemas Elétricos CCPE, com atribuição de coordenar a
elaboração do planejamento da
expansão dos sistemas elétricos
brasileiros.
Institui, no âmbito do Ministério de Minas
e Energia, o Grupo Gestor do Programa
de Aceleração do Crescimento GGPAC/ MME, com o objetivo de
assegurar a implementação,
acompanhamento e controle das ações
inerentes ao PAC, sob a coordenação
geral do Titular desta Pasta.
Estabelece as disposições relativas à
continuidade de serviço a serem
observadas pelos concessionários de
serviço público de energia elétrica, no
fornecimento e energia elétrica a seus
consumidores
Estabelece princípios operativos para
usinas termelétricas que utilizam como
combustível o gás natural proveniente
de regaseificação do Gás Natural
Liquefeito – GNL.
Aprova a revisão da Norma de
Organização ANEEL 001, que dispõe
sobre os procedimentos para o
funcionamento, a ordem dos trabalhos e
os processos decisórios da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
nas
matérias relativas à regulação e à
fiscalização dos serviços e instalações
de energia elétrica.
Estabelece critérios e procedimentos
para geração termelétrica fora da ordem
de mérito de custo para compensar
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272/2007

futuras indisponibilidades por falta de
combustível, e dá outras providências.

Resolução
Normativa
MME
249/2000

Modifica a estrutura organizacional da
ANEEL e altera o Regimento Interno
aprovado pela Portaria MME nº 349, de
28 de novembro de 1997.

Resolução
Normativa
235/2006

Resolução
Normativa
228/2006.

Resolução
Normativa
127/2004

Estabelece os requisitos para a
qualificação de centrais termelétricas
cogeradoras de energia e dá outras
providências.
Estabelece os requisitos para a
certificação de centrais geradoras
termelétricas na modalidade de geração
distribuída, para fins de comercialização
de energia elétrica no Ambiente de
Contratação Regulada – ACR, na forma
do artigo 14, inciso II, do Decreto nº
5.163, de 30 de julho de 2004
Estabelece os procedimentos para o
rateio do custo do Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - PROINFA, bem como
para a definição das respectivas quotas
de energia elétrica, nos termos
do Decreto nº 5.025, de 30 de março de
2004.

Resolução
Normativa
109/2004

Institui a Convenção de Comercialização
de Energia Elétrica.

Resolução
Normativa
433/2003

Estabelece os procedimentos e as
condições para início da operação em
teste e da operação comercial de
empreendimentos de geração de
energia elétrica.

Resolução
Normativa
259/2003

Estabelece os procedimentos gerais
para requerimento de declaração de
utilidade pública, para fins de
desapropriação ou instituição de
servidão administrativa, de áreas de
terras necessárias à implantação
deinstalações de geração, transmissão
ou distribuição de energia elétrica, por
concessionários, permissionários ou
autorizados.

Normativa
371/1999

comercialização de reserva por
autoprodutor ou produtor independente,
para atendimento a unidade
consumidora diretamente conectada às
suas instalações de geração.

Resolução
Normativa
333/1999

Estabelece as condições gerais para a
implantação de instalações de energia
elétrica de uso privativo, dispõe sobre a
permissão de serviços públicos de
energia elétrica e fixa regras para
regularização de cooperativas de
eletrificação rural.

Resolução
Normativa
281/1999

Estabelece as condições gerais de
contratação do acesso, compreendendo
o uso e a conexão dos sistemas de
transmissão e distribuição de energia
elétrica.

Resolução
Normativa
112,/1999

Portaria ANP
170/98

Portaria ANP
14/99

Portaria ANP
125/02

Estabelece os requisitos necessários à
obtenção de Registro ou Autorização
para a implantação, ampliação ou
repotenciação de centrais geradoras
termelétricas, eólicas e de outras fontes
alternativas de energia.
Estabelece a regulamentação para a
construção, a ampliação e a operação
de instalações de transporte ou de
transferência de petróleo, seus
derivados e gás natural, inclusive gás
liquefeito (GNL), que dependem de
prévia e expressa autorização da ANP.
Estabelece os procedimentos para
comunicação de acidentes de natureza
operacional e liberação acidental de
poluentes, a serem adotados pelos
concessionários e empresas autorizadas
a exercer atividades pertinentes à
exploração e produção de petróleo e
gás natural.
Dispõe sobre os procedimentos de
natureza preventiva a serem adotados
no acompanhamento de obras com
interferência em faixa de domínio de
dutos de petróleo, seus derivados ou
gás natural.
RESOLUÇÕES CONAMA

Resolução
Normativa
102/2002

Institui a Convenção do Mercado
Atacadista de Energia Elétrica - MAE,
estabelecendo a estrutura e a forma de
funcionamento do MAE.

Resolução
Normativa
407/2000

Define a sistemática de fixação de
potência instalada para todos os fins de
regulação, fiscalização e outorga dos
serviços de geração de energia elétrica

Resolução

Regulamenta a contratação e

Resoluções

Ementa / Objeto

CONAMA
01/86

Dispõe sobre Critérios Básicos e
Diretrizes Gerais para a Avaliação de
Impacto Ambiental

CONAMA 01
A/86

Dispõe sobre o Transporte de Produtos
Perigosos em Território Nacional.

CONAMA

Aprova
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Modelos

de

Publicação

de

06/86

Pedidos de Licenciamento de quaisquer
de suas Modalidades, sua Renovação e
a respectiva Concessão e Aprova os
Novos Modelos para Publicação de
Licenças

CONAMA 9/87

Disciplina a Audiência Pública

CONAMA
01/88

Critérios
e
Procedimentos
de
Implantação do Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental

CONAMA
01/90

Dispõe sobre os Critérios e Padrões de
Emissão de Ruídos das Atividades
Industriais

CONAMA
02/90

Institui o Programa Nacional de
Educação e Controle de Poluição
Sonora – Silêncio

CONAMA
08/90

Estabelece, em Nível Nacional, Limites
Máximos de Emissão de Poluentes do
Ar (Padrões de Emissão) para
Processos de Combustão Externa em
Fontes Novas Fixas

CONAMA
226/97

Confirmar os Limites para a Fase IV, as
Datas da sua Implantação, conforme
prevista na Resolução Conama nº08/93
e adicionalmente Estabelece os Limites
Máximos para Emissão de Fuligem à
Plena Carga

CONAMA
237/97

Dispõe
sobre
a
Revisão
e
Complementação dos Procedimentos e
Critérios utilizados para o Licenciamento
Ambiental

CONAMA
269/00

Regulamenta o Uso de Dispersantes
Químicos em Derrames de Óleo no Mar

CONAMA
274/00

Define os Critérios de Balneabilidade em
Águas Brasileiras

CONAMA
275/01

Estabelece o Código de Cores para os
diferentes Tipos de Resíduos, a ser
adotado na Identificação de Coletores e
Transportadores,
bem
como
nas
Campanhas Informativas para a Coleta
Seletiva

CONAMA
278/01

Dispõe contra o Corte e a Exploração de
Espécies Ameaçadas de Extinção do
Bioma Mata Atlântica

CONAMA
283/01

Dispõe sobre o tratamento e a
destinação final dos resíduos dos
serviços de saúde

CONAMA
05/93

Define normas mínimas para tratamento
de resíduos sólidos oriundos de serviços
de saúde, portos e aeroportos, bem
como a necessidade de estender tais
exigências aos terminais ferroviários e
rodoviários

CONAMA
10/93

Estabelece os Parâmetros Básicos para
Análise dos Estágios de Sucessão do
Bioma Mata Atlântica

CONAMA
300/02

Complementa os Casos Passíveis de
Autorização de Corte previstos no artigo
2º da Resolução Conama nº278/01

CONAMA
06/94

Estabelece Definições e Parâmetros
Mensuráveis para Análise de Sucessão
Ecológica da Mata Atlântica no Rio de
Janeiro

CONAMA
303/02

Dispõe sobre Parâmetros, Definições e
Limites de Áreas de Preservação
Permanente – APP

CONAMA
12/94

Aprova o Glossário de Termos Técnicos
elaborado
pela
Câmara
Técnica
Temporária para Assuntos da Mata
Atlântica

CONAMA
307/02

Dispõe sobre Gestão dos Resíduos da
Construção
Civil,
e
Estabelece
Diretrizes, Critérios e Procedimentos
para a Gestão dos Resíduos da
Construção Civil

CONAMA
313/02

Dispõe sobre o Inventário Nacional de
Resíduos Sólidos Industriais

CONAMA
16/95

Dispõe sobre os Limites Máximos de
Emissão de Poluentes para os Motores
destinados a Veículos Pesados Novos,
Nacionais e Importados, e determina a
Homologação e Certificação de Veículos
Novos do Ciclo Diesel quanto ao Índice
de Fumaça em Aceleração Livre

CONAMA
314/02

Dispõe sobre o Registro de Produtos
destinados à Remediação e dá outras
providências

CONAMA
10/96

Regulamenta o licenciamento ambiental
em praias onde ocorre a desova de
tartarugas marinhas

CONAMA
344/04

Estabelece as Diretrizes Gerais e os
Procedimentos
Mínimos
para
a
Avaliação do Material a ser Dragado em
Águas Jurisdicionais Brasileiras, e dá
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outras providências

Adequado, e dá outras providências

CONAMA
357/05

Dispõe sobre a Classificação dos
Corpos d’Àgua e Diretrizes Ambientais
para o seu Enquadramento, bem como
Estabelece as Condições e Padrões de
Lançamento de Efluentes, e dá outras
providências

CONAMA
362/05

Dispõe sobre o Recolhimento, Coleta e
Destinação Final de Óleo Lubrificante
Usado ou Contaminado

CONAMA
369/06

Dispõe sobre os Casos Excepcionais,
de Utilidade Pública, Interesse Social ou
Baixo
Impacto
Ambiental,
que
possibilitam a Intervenção ou Supressão
de Vegetação em Área de Preservação
Permanente – APP

CONAMA
371/06

Estabelece Diretrizes aos Órgãos
Ambientais para o Cálculo, Cobrança,
Aplicação, Aprovação e Controle de
Gastos de Recursos advindos de
Compensação Ambiental

CONAMA
382/06

Estabelece os Limites Máximos de
Emissão de Poluentes Atmosféricos
para Fontes Fixas

CONAMA
388/07

Dispõe sobre a Convalidação das
Resoluções que Definem a Vegetação
Primária e Secundária nos Estágios
Inicial,
Médio
e
Avançado
de
Regeneração da Mata Atlântica para fins
do disposto no artigo 4º, §1º, da Lei
nº11.428/06

CONAMA
397/08

Altera o inciso II do §4º e a Tabela X do
§5º, ambos do artigo 34 da Resolução
Conama n°357/05

CONAMA
398/08

Dispõe sobre o conteúdo mínimo do
Plano de Emergência Individual para
Incidentes de Poluição por Óleo em
Águas
sob
Jurisdição
Nacional,
originados em Portos Organizados,
Instalações
Portuárias,
Terminais,
Dutos, Sondas Terrestres, Plataformas e
suas Instalações de Apoio, Refinarias,
Estaleiros, Marinas, Clubes Náuticos e
Instalações Similares, e Orienta a sua
Elaboração

CONAMA
401/08

Estabelece os Limites Máximos de
Chumbo, Cádmio e Mercúrio para Pilhas
e Baterias comercializadas no Território
Nacional e os Critérios e Padrões para o
seu Gerenciamento Ambientalmente

CONAMA
417/09

Dispõe sobre Parâmetros Básicos para
Definição de Vegetação Primária e dos
Estágios Sucessionais Secundários da
Vegetação de Restinga na Mata
Atlântica

CONAMA
420/09

Dispõe sobre Critérios e Valores
Orientadores de Qualidade do Solo
quanto à Presença de Substâncias
Químicas e Estabelece Diretrizes para o
Gerenciamento Ambiental de Áreas
Contaminadas por essas Substâncias
em
decorrência
de
Atividades
Antrópicas

CONAMA
421/10

Dispõe sobre Revisão e Atualização da
Resolução Conama n°344/04

CONAMA
422/10

Estabelece
Diretrizes
para
as
Campanhas, Ações e Projetos de
Educação Ambiental, conforme a Lei
n°9.795/99, e dá outras providências

CONAMA
428/10

Dispõe, no âmbito do licenciamento
ambiental sobre a autorização do órgão
responsável pela administração da
Unidade de Conservação (UC), de que
trata o §3º do artigo 36 da Lei nº9.985
de 18 de julho de 2000, bem como
sobre a ciência do órgão responsável
pela administração da UC no caso de
licenciamento
ambiental
de
empreendimentos não sujeitos a EIARIMA e dá outras providências

CONAMA
429/11

Dispõe sobre a metodologia de
recuperação das Áreas de Preservação
Permanente - APPs

CONAMA
430/11

Dispõe sobre os padrões de lançamento
de efluentes complementa e altera a
Resolução Conama nº357, de 17 de
março de 2005

CONAMA
448/12

Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e
11 da CONAMA nº 307/02

CONAMA
453/12

Aprova a lista a lista de espécies
indicadoras dos estágios sucessionais
de vegetação de restinga para o Estado
do Rio de Janeiro, de acordo com a
CONAMA n° 417/09.

CONAMA
463/14

Dispõe sobre o controle ambiental de
produtos destinados a remediação

CONAMA

Altera a Resolução CONAMA 307/02
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469/15

que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos
resíduos sólidos da construção civil.

CECA 19/78

Aprova a DZ - 703.R-4 – Roteiros
para Apresentação de Projetos para
Tratamento de Efluentes Líquidos –
Estado do Rio de Janeiro

CECA 21/78

Dispões sobre os padrões de qualidade
do ar. Revoga a CONAMA n°03/1990 e
os itens 2.2.1 e 2.3 da CONAMA
n°05/1989

Aprova a NT 603. R-4 – Estabelece
os Critérios e Padrões de Qualidade
do Ar Ambiente

CECA 48/79

Aprova
o
Regulamento
de
Fiscalização da Superintendência
Estadual de Rios e Lagoas – SERLA

RESOLUÇÕES CNRH

CECA 244/81

Aprova
a
NT-1805.R-1
–
Desmatamento e Terraplenagem em
Terrenos e Acrescidos de Marinha

CECA 1.007/86

Aprova a NT-202.R-10 – Critérios e
Padrões para Lançamento de
Efluentes Líquidos – Estado do Rio
de Janeiro

CECA 1.173/87

Aprova a NA-43.R-4 – Participação
e Acompanhamento da Comunidade
no Processo de Avaliação de
Impacto Ambiental – AIA

CECA 1.948/90

Aprova a NT-213.R-4 – Critérios e
Padrões
para
Controle
da
Toxicidade em Efluentes Industriais
– Estado do Rio de Janeiro

CECA 1.995/90

Aprova a DZ 942. R-7 – Estabelece
as diretrizes do Programa de
Autocontrole de Efluentes Líquidos –
PROCON ÁGUA

CECA 2.538/91

Aprova
a
NA-052.R-1
–
publicação
das
Regulamenta
Licenças Obrigatórias Previstas no
SLAP

CECA 2.555/91

Regulamenta a realização
Audiências Públicas

de

CECA 4.662/06

Regulamenta a realização
Audiências Públicas

de

CECA 3.329/94

Aprova a NA-42.R-9 – Pedido,
Recebimento e Análise de Estudo
de Impacto Ambiental – EIA e
Relatório de Impacto Ambiental –
RIMA

CECA 3.663/97

Aprova a DZ 041.R13 - Elaboração
do EIA/RIMA

Dispões sobre o uso de dispersantes
químicos em incidentes de poluição por
óleo no mar

CONAMA
472/18

CONAMA
491/18

Resoluções

Ementa / Objeto

CNRH
16/01

Dispõe sobre a Outorga de Direito de Uso
de Recursos Hídricos considerando as
Legislações Específicas Vigentes

RESOLUÇÕES ANTT
Resoluções

Ementa / Objeto

ANTT 420/04

Aprova as Instruções Complementares
ao Regulamento do Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos

RESOLUÇÕES CONEMA / RJ
Resoluções

Ementa / Objeto

CONEMA 02/08

Aprova a DZ-077 - Diretriz para
encerramento
de
atividades
potencialmente
poluidoras
ou
degradadoras do meio ambiente

CONEMA 26/10

Aprova a NOP – INEA – 01 –
PROMON AR

DELIBERAÇÕES CECA / RJ
Deliberações

Ementa / Objeto
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CECA 4.093/01

CECA 4.487/04

Aprova a NA-052-R1 – Publicação
das Licenças Obrigatórias e do
Estudo de Impacto Ambiental – EIA
DZ-1310.R-7, Sistema de Manifesto
de Resíduos

CECA 4.845/07

Regulamento dos Prazos para
Convocação e Realização de
Audiência Pública

CECA 4.846/07
MN050. R-2

Classifica as Atividades Poluidoras

CECA 4.848/07

Aprova
a
NA-063.R-0
–
Procedimentos para Requerimento
de Licenças Ambientais

CECA 3.663/97

Aprova a DZ-041.R-13 - Determina
a Abrangência, os Procedimentos e
os Critérios para a Elaboração de
Estudo de Impacto Ambiental – EIA

CECA 4.887/07

Aprova a DZ-205.R-6 – Diretriz de
Controle de Carga Orgânica em
Efluentes Líquidos de Origem
Industrial – Estado do Rio de
Janeiro

Normativas

IBAMA 112/06

Normatiza o Sistema de Documentação
de Origem Florestal – DOF

IBAMA 134/06

Normatiza o Sistema de Documentação
de Origem Florestal – DOF

IBAMA 146/07

Estabelece
os
critérios
para
procedimentos relativos ao manejo de
fauna
silvestre
(levantamento,
monitoramento, salvamento, resgate e
destinação) em áreas de influencia de
empreendimentos
e
atividades
consideradas efetiva ou potencialmente
causadoras de impactos à fauna
sujeitas ao licenciamento ambiental,
como definido pela Lei n° 6938/81 e
pelas Resoluções Conama n°001/86 e
n°237/97

IBAMA 179/08

Define as diretrizes e procedimentos
para destinação dos animais da fauna
silvestre nativa e exótica apreendidos,
resgatados
ou
entregues
espontaneamente
às
autoridades
competentes

IBAMA 8/2019

Estabelecer
os
procedimentos
administrativos no âmbito do Ibama
para a delegação de licenciamento
ambiental de competência federal para
Órgão Estadual de Meio Ambiente OEMA ou Órgão Municipal de Meio
Ambiente - OMMA.

PORTARIAS SERLA / RJ
Portarias

Ementa / Objeto

SERLA 261A/97

Determina Normas para Demarcação
de Faixas Marginais de Proteção em
Lagos, Lagoas e Lagunas e da outras
providências

SERLA 324/03

SERLA 567/07

Define
a
Base
Legal
para
Estabelecimento da Largura Mínima
da Faixa Marginal de Proteção
Estabelece
Critérios
Gerais
e
Procedimentos
Técnicos
e
Administrativos
para
Cadastro,
Requerimento e Emissão de Outorga
de Direito de Uso de Recursos
Hídricos de Domínio do Estado do Rio
de Janeiro, e dá outras providências

INSTRUÇÕES NORMATIVAS MMA
Instruções
Normativas

Ementa / Objeto

MMA 03/03

Reconhece Espécies da Fauna
Brasileira Ameaçadas de Extinção

MMA 06/06

Dispõe sobre a Reposição Florestal e o
Consumo de Matéria-Prima Florestal, e
dá outras providências

NORMAS ABNT

INSTRUÇÕES NORMATIVAS IBAMA
Instruções

Ementa / Objeto

NBRs

Ementa / Objeto

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

ENQUADRAMENTO LEGAL
5-46

NBR 1.183

Armazenamento
Sólidos Perigosos

de

Resíduos

NBR 7.229:
1993

Esta Norma fixa as condições
exigíveis para construção de fossas
sépticas e disposição do efluente,
de modo a preservar a higiene, a
segurança e o conforto dos prédios
em zonas desprovidas de redes de
esgotos sanitários

NBR 8.419

Apresentação de
Aterros Sanitários
Sólidos Urbanos

Projetos de
de Resíduos

NBR 9.898

Preservação
e
Técnicas
de
Amostragem de Efluentes Líquidos
e Corpos Receptores

NBR 10.004

Classifica Resíduos Sólidos quanto
aos seus Riscos Potenciais ao Meio
Ambiente e à Saúde Pública, para
que estes Resíduos possam ter
Manuseio e Destinação Adequados

NBR 10.004

Classificação dos Resíduos Sólidos

NBR 10.005

Lixiviações de Resíduos Sólidos

NBR 10.006

Solubilização de Resíduos Sólidos

NBR 10.007

Amostragem de Resíduos Sólidos

NBR 10.151/00

Avaliação do Ruído em Áreas
Habitadas, visando ao Conforto da
Comunidade
Ruído para Conforto

NBR 13.221

Transporte de Resíduos

NBR 13.969

Tanques Sépticos – Unidades de
Tratamento
Complementar
e
Disposição Final dos Efluentes
Líquidos – Projeto, Construção e
Operação

NBR 14.619.1

Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos

NBR 14.657

Graxa Lubrificante – Separação de
Óleo durante a Armazenagem

ABNT NBR
14725 – 3

estabelece as informações de
segurança relacionadas ao produto
químico perigoso a serem incluídas
na rotulagem, não definindo um
formato fixO

NBR 15.112

Resíduos da Construção Civil e
Resíduos Volumosos – Áreas de
Transbordo e Triagem – Diretrizes
para
Projeto,
Implantação
e
Operação

NBR 15.114

Resíduos Sólidos da Construção
Civil – Áreas de Reciclagem –
Diretrizes para Projeto, Implantação
e Operação

NBR 15.115

Agregados Reciclados de Resíduos
Sólidos da Construção Civil –
de
Camadas
de
Execução
Pavimentação – Procedimentos

NBR 15.116

Agregados Reciclados de Resíduos
Sólidos da Construção Civil –
Utilização em Pavimentação e
Preparo de Concreto sem Função
Estrutural– Requisitos

NBR 10.152

Níveis de
Acústico

NBR 11.174

Armazenamento
de
Resíduos
Classe II – Não Inertes e Classe III –
Inertes

NBR 15.287/05

Princípios Gerais para Apresentação
de Projetos de Pesquisa

NBR 12.235

Armazenamento de resíduos sólidos
perigosos

NBR 17.505

Armazenamento
de
Líquidos
Inflamáveis e Combustíveis

NBR 12.808

Resíduos de Serviços de Saúde –
Classificação

NBR ISO
12.235

Armazenamento
Sólidos Perigosos

NBR 12.809

Manuseio de Resíduos de Serviços
de Saúde – Procedimento

NBR ISO
14.001/04

Sistemas de Gestão Ambiental –
Especificação e Diretrizes para Uso

NBR 12.980/94

Define sobre a Coleta, Varrição e
Acondicionamento de Resíduos
Sólidos Urbanos

de

RESOLUÇÕES ANTAQ
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Resíduos

Resoluções

Ementa / Objeto

ANTAQ 266

Torna Obrigatória a Comunicação à
Superintendência de Navegação da
Agência Nacional de Transportes
Aquaviários – ANTAQ, de toda
Embarcação Brasileira empregada nas
Navegações de Longo Curso, de
Cabotagem, de Apoio Marítimo e de
Apoio Portuário

ANTAQ 434/05

ANTAQ
1.660/10

Aprova a Norma para o Afretamento de
Embarcação por Empresa Brasileira de
Navegação na Navegação de Apoio
Portuário para Execução dos Serviços
de Dragagem Hidroviária e Portuária
em Canais de Acesso, Berços de
Atracação, Bacias de Evolução e de
Fundeio, para a Desobstrução e a
Regularização
da
Navegabilidade
Marítima e Hidroviária interior e dá
outra providência.
Aprova a Norma para Outorga de
Autorização
para
Construção, a
Exploração e a Ampliação de Terminal
Portuário de Uso Privativo

NR 18

Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção

NR 23

Proteção contra Incêndios

NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto
nos Locais de Trabalho

NR 25

Resíduos Industriais

RESOLUÇÕES ANP
Resoluções

ANP 41/2015

ANP 6 /2011

Ementa / Objeto
Aprova o Regulamento Técnico do
Sistema
de
Gerenciamento
de
Segurança Operacional de Sistemas
Submarinos - SGSS em anexo, parte
integrante desta Resolução.
Aprova o Regulamento Técnico ANP nº
2 de 2011 - Regulamento Técnico de
Dutos Terrestres para Movimentação de
Petróleo, Derivados e Gás Natural RTDT(*), relativos aos oleodutos e
gasodutos autorizados ou concedidos a
operar pela ANP.

NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTbE
NRs

Ementa / Objeto

NR 4

Serviços
Especializados
Engenharia de Segurança
Medicina do Trabalho

NR 5

Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes

NR 6

Equipamento de Proteção Individual –
EPI

NR 7

Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional

NR 9

Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais

NR 11

Transporte,
Armazenagem
Materiais

NR 12

Máquinas e Equipamentos

NR 15

Atividades e Operações Insalubre

e

e

em
em

Movimentação,
Manuseio
de
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6.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Este capítulo fornece um diagnóstico
detalhado dos meios físico, biótico e
socioeconômico da área em estudo. O meio físico
se refere às características geológicas,
geomorfológicas, pedológicas, hidrológicas, além
dos estudos oceanográficos e aspectos climáticos
da área. A subseção ambiental biológica abrange
as informações disponíveis sobre os principais
ecossistemas, as espécies vegetais, a fauna
terrestre e aquática, encontrados nas áreas de
influência. A subseção final apresenta uma
discussão sobre os recursos socioeconômicos
relevantes, com destaque para os estudos
demográficos, aspectos sobre o processo de
ocupação, economia, cultura, infraestrutura social
e física entre informações sobre arqueologia e
patrimônio histórico.
METODOLOGIA DO DIAGNÓSTICO
A questão essencial num Estudo de
Impacto Ambiental – EIA, reproduzida neste
Relatório, é a análise e a apresentação dos
impactos ambientais, das medidas mitigadoras e
dos programas que se pretende implementar com
vistas a evitar ou compensar, de forma eficaz, os
possíveis impactos ambientais acarretados pelo
empreendimento. Isto é o que importa aos órgãos
ambientais e à comunidade afetada, ou seja, qual
a relação entre prejuízos e benefícios que o
empreendimento trará para o meio ambiente e a
qualidade de vida das populações afetadas pela
sua implantação.
A fase do diagnóstico tem como objetivo
central um conhecimento profundo das Áreas de
Influência Indireta e Direta do empreendimento e
da Área Diretamente Afetada, que se constitui no
próprio terreno de implantação.
Contudo, este diagnóstico inicia-se com
o conhecimento detalhado do projeto e das suas
possíveis alternativas, constituindo-se em um
instrumento essencial para que a equipe
responsável pelos estudos ambientais possa
avaliar preliminarmente os impactos advindos da
implantação do empreendimento. A partir daí,
procede-se o levantamento de dados referente às
Áreas de Influência Indireta e Direta no que a fase
anterior identificou como de real necessidade nos
estudos.

No diagnóstico são apresentadas a
descrição e análise dos fatores ambientais e suas
interações, caracterizando a situação ambiental
das áreas de influência, antes da implantação do
empreendimento. Estes fatores englobam as
variáveis suscetíveis de sofrer, direta ou
indiretamente, efeitos significativos das ações
executadas nas fases de planejamento, de
implantação e de operação do empreendimento.
Em termos legais, o diagnóstico
ambiental foi estruturado de modo a atender à
legislação, em especial aos princípios e objetivos
expressos na Lei de Política Nacional do Meio
Ambiente, além de atender as diretrizes gerais
estabelecidas pela Resolução Conama n° 01/86,
bem como ao disposto na Lei Estadual nº
1.356/88 e na Diretriz FEEMA DZ-041.R-13.
O diagnóstico ambiental das áreas de
estudo foi elaborado a partir de dados e
informações disponíveis, recentes e confiáveis,
provenientes de instituições públicas e privadas,
literatura científica e de levantamentos de campo
realizados por profissionais de comprovada
experiência em suas respectivas áreas de
atuação. Os dados cartográficos e as referências
bibliográficas foram selecionados criteriosamente
para que fosse produzido um retrato fiel e objetivo
da realidade encontrada na área de estudo.
Para o empreendimento em questão, as
informações obtidas em campo permitiram a
elaboração do Diagnóstico Ambiental da Área de
Influência Direta e da Área Diretamente Afetada.
O diagnóstico ambiental das áreas de
influência definidas para o estudo, se apresenta
separado pelos blocos dos meios físico, biótico e
socioeconômico, sendo que para cada parâmetro
ambiental descrito é apresentada a metodologia
utilizada, visando o entendimento individual e
contínuo de cada análise.
O diagnóstico ambiental do Meio Físico
concentrou-se em estudos regionais, locais e,
principalmente, na Área Diretamente Afetada em
função de suas características especiais e do tipo
de intervenção que irá sofrer, considerando a
aptidão dos solos, estudos climatológicos,
geologia, geomorfologia, recursos hídricos e
baseando-se em dados primários e secundários.
O diagnóstico ambiental do Meio
Biótico,
das
Áreas
de
Influência
do
empreendimento, foi baseado em dados
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secundários e primários. Foram efetuadas visitas
de campo para avaliação do estado de
conservação da área, identificação dos sistemas
ecológicos presentes na região, identificação de
espécies de flora e fauna regional, levantamentos
de campo, além de consultas bibliográficas para
checagem dos dados levantados.
O diagnóstico do Meio Socioeconômico
das Áreas de Influência é apresentado de modo a
caracterizar de forma geral e com relativa
profundidade o ambiente antrópico na Área
Diretamente Afetada do empreendimento e da
sua influência regional. Para isto, em virtude das
ações do empreendimento que ora deverão
contribuir para a evolução social e econômica da
região, foram realizadas pesquisas bibliográficas,
além de um extenso trabalho de campo e
consultas à Prefeitura e localidades do entorno
das Áreas de Influência, para uma avaliação das
condições antrópicas ali decorrentes.
Ao final da caracterização de cada meio,
por parâmetro ambiental, foi elaborada a síntese
temática, que permite uma leitura dinâmica de
cada cenário das áreas de influência, síntese esta
que se constitui no cerne da avaliação
prognóstica deste estudo, intitulada Prognóstico
Ambiental.

Figura 6.1.1 – Esquema dos procedimentos gerais a serem adotados na
elaboração do diagnóstico ambiental

Assim sendo, os procedimentos gerais
a serem adotados na elaboração do diagnóstico
ambiental podem ser esquematizados conforme
ilustra a figura 6.1.1 apresentada a seguir.
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DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE
INFLUÊNCIA
A condução de estudos de impactos
ambientais pressupõe a delimitação de universos
espaciais de análise que permitam contextualizar
adequadamente os diferentes aspectos temáticos
a serem contemplados durante a realização dos
trabalhos,
quer
relacionados
ao
meio
biogeofísico, quer relacionados ao meio
socioeconômico e cultural. Este procedimento
visa recortar a abrangência territorial para a
realização de determinados estudos, buscando
uma maior objetividade na formulação do
diagnóstico ambiental e consequentemente,
permitindo entendimento mais objetivo dos
impactos que detêm realmente interface com as
intervenções em questão.
A delimitação das Áreas de Influência
do empreendimento em estudo foram definidas
com base na conceituação estabelecida pela
Resolução CONAMA n° 01/1986 e a DZ-41-R13
FEEMA, que definem que tal área corresponde
aqueles locais passíveis de serem afetados,
direta ou indiretamente, pelos impactos
ambientais advindos da atividade em suas fases
de implantação e operação.
Assim sendo, de acordo com
levantamentos realizados na região e de reuniões
e análises da equipe multidisciplinar, apresentase a seguir a Área de Influência Direta (AID) que
é definida como o território onde as condições
sociais, econômicas e culturais e as
características físico-ambientais sofrem os
impactos de maneira primária, ou seja, há uma
relação direta de causa e efeito, a Área de
Influência Indireta (AII) que é definida como o
território onde os impactos se fazem sentir de
maneira secundária ou indireta e com menor
intensidade, em relação à Área de Influência
Direta e a Área Diretamente Afetada (ADA), que
se configura como a efetiva área de implantação
do empreendimento.

irão se fazer sentir de maneira secundária ou
indireta e com menor intensidade.
Para definição da AII, foi considerada a
região que pode sofrer os efeitos, de alta ou baixa
intensidade,
das
diversas
ações
do
empreendimento. Essas ações dizem respeito
aos seguintes itens: transporte de insumos;
mobilização da mão- de- obra; instalação do
canteiro de obras; restauração das áreas
utilizadas durante as obras e, finalmente, a
operação do empreendimento
Assim sendo, a
Área de Influência
Indireta -AII, foi definida como todo o município de
São Francisco de Itabapoana, tendo em vista que
o mesmos sofrerá de forma indireta os impactos
positivos e\ou negativos advindos da implantação
e operação do empreendimento.
A área definida como AII abrange os
núcleos urbanos e as áreas rurais ou ainda não
solidificadas ou urbanizadas do município em
análise, uma vez que as influências do
empreendimento devem ocorrer em diversos
setores e aspectos municipais.
O mapa apresentado a seguir ilustra a
AII definida.
O mapa apresentado a seguir melhor
especializa a AII descrita acima.

Área de Influência Indireta – AII
Em um estudo de avaliação de uma
agente interventor - “atividade” e o meio ambiente
deve-se levar em conta as características
particulares do empreendimento. A obra em si
não possui nenhum potencial risco de
contaminação ao meio ambiente, por isso,
associando-o às características construtivas do
empreendimento e observando onde os impactos
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LIMITE DA ÁREA DE INFLUENCIA INDIRETA - AII
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Área de Influência Direta – AID
A delimitação da AID foi estabelecida em função do espaço efetivamente objeto de intervenção
e que poderá provocar impactos diretos nos meios físico, biótico e socioeconômico de seu entorno. Sua
delimitação estabelece-se em função das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos
sistemas a serem estudados e das particularidades do em
Assim sendo, para a conceituação da AID, das tipologias que compõe o Parque Termoelétrico,
utilizou-se limites físicos já existentes para o Porto Norte Fluminense, haja visto que o sítio do
empreendimento encontra-se delimitado a montante pela rodovia RJ 196 e a juzante pelo mar.
Desta forma ficou estabelecido que para as UTEs PNF I e II e o Parque de Tancagem de Petróleo,
a AID seria o entorno da Fazenda Canãa, cuja incidência dos impactos ambientais diretos e que refletem
as especificidades do empreendimento, notadamente para a fase de construção, quando deverá ocorrer
a maioria dos impactos ambientais negativos.
Os limites dessa área foram determinados a partir de critérios bastante objetivos, relacionando
os efeitos com as ações impactantes sobre os sistemas ambientais da região, tanto de natureza
físicobiológica, como com a preocupação de mantê-los.
Abrange os núcleos urbanos e as áreas rurais ou ainda não solidificadas ou urbanizadas, uma
vez que as influências do empreendimento devem ocorrer em diversos setores e aspectos desta área.
Desta forma, a AID ficou definida como a porção terrestre do Município de São Francisco de
Itabapoana situada entre a margem direita o Rio Guaxindiba (Noroeste) até a localidade Buena
(Nordeste), a rodovia RJ 196 incluindo 500 m da margem oposta ao lado do empreendimento
(Noroeste), formando um polígono, cujas coordenadas dos vértices são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponto 1: Longitude: 286,21E – Latitude:7622,38N
Ponto 2: Longitude: 285,66E – Latitude:7623,11N
Ponto 3: Longitude: 285,11E – Latitude:7623,70N
Ponto 4: Longitude: 284,82E – Latitude:7624,15N
Ponto 5: Longitude: 285,91E – Latitude:7624,30N
Ponto 6: Longitude: 286,23E – Latitude:7624,61N
Ponto 7: Longitude: 288,44E – Latitude:7627,27N
Ponto 8: Longitude: 290,23E – Latitude:7630,84N
Ponto 9: Longitude: 290,55E – Latitude:7631,21N
Ponto 10: Longitude: 291,05E – Latitude:7631,75N
Ponto 11: Longitude: 292,15E – Latitude:7631,76N
Ponto 12: Longitude: 292,24E – Latitude:7631,58N
Ponto 13: Longitude: 292,50E – Latitude:7631,56N

A parte marítima da AID é constituída por uma faixa marinha de 1 Km do eixo do gasoduto e
oleoduto marítimos para cada lado, entre a berma da praia até a área de atracação sem cais das
embarcações, complementada pela área contida num raio de 1km do eixo do quebra mar de proteção
das embarcações a ser implantado.
Para o aqueduto (tubulação de abastecimento de água),o gasoduto terrestre bem como o
gasoduto e o oleoduto submarino, a AID foi definida como o espaço físico compreendido na faixa de
500m ao longo dos mesmos, demarcada pelos do eixo das tubulações para cada lado, conforme ilustra
o mapa a seguir.
O mapa apresentado a seguir apresentado melhor especializa a AID acima descrita.
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LIMITES DA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA - AID
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LIMITES DA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA – AID DO GASODUTO TERRESTRE E
AQUEDUTO
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Área Diretamente Afetada – ADA
Para os meios físico, biótico e
socioeconômico definiu-se como a Área
Diretamente Afetada – ADA das atividade
implantada onshore,a saber: duas UTEs de ciclo
combinado, a gás natural com potência de 1,7GW
cada unidade, denominadas UTE Porto Norte
Fluminense I e UTE Porto Norte Fluminense II;
uma Estação de Regaseificação, compressão e
descompressão de gás natural offshore; UPGE e
Parque de Tancagem de Petróleo, a área que
será efetivamente ocupada para a implantação e
operação do empreendimento, ou seja o limite
dos lotes no terreno da Fazenda Canaã onde o
empreendimento será construído.

Para o aqueduto, o gasoduto terrestre
bem como o gasoduto e o oleoduto submarinos
foi considerada como ada a faixa de domínio da
servidão administrativa a saber:
• Aqueduto – 15m do eixo para cada
lado
• Gasoduto terrestre – 20m do eixo para
cada lado
• Gasoduto submarino – 20m do eixo
para cada lado
• Oleoduto submarino – 20m do eixo
para cada lado
O mapa apresentado a seguir melhor
specializa a ADA acima descrita.
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LIMIETES DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA EM TERRA
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LIMITES DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA-ADA DAS ATIVIDADES NO MAR
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MEIO FÍSICO

Caracterização Climatológica
O
conhecimento
das
condições
climatológicas e meteorológicas da Área de
Influência Indireta - AII e Direta – AID do
empreendimento é essencial para o entendimento
da correlação entre alguns temas estudados, haja
visto que o clima se constitui em condicionante da
disponibilidade hídrica, do tipo de vegetação
existente, do tipo da agricultura praticada, do uso
e ocupação do solo, dentre outros, bem como, no
caso em estudo é importante tanto pela sua
influência nas condições oceanográficas da
região do terminal marítimo, como também nas
fases de implantação e operação do Parque
Termoelétrico.
Circulação Atmosférica
Em escala planetária os processos
atmosféricos
possuem
dimensões
de
aproximadamente 1000 km e duração de dias.
Como exemplos desses sistemas têm-se a
Circulação Geral da Atmosfera, as correntes de
jato e as ondas de Rossby.
Na escala sinótica os sistemas possuem
de 100 a 1000 km atuando sobre uma área
durante alguns dias e podem-se citar como
exemplo os ciclones, anticiclones, frentes frias e
massas de ar.
Os sistemas de meso-escala possuem
dimensões de até 100 km, como por exemplo, os
sistemas convectivos organizados, complexos
convectivos e os sistemas de ventos locais.
Em microescala os sistemas apresentam
até 1 metro, com duração de minutos a segundos,
como por exemplo, os movimentos turbulentos
locais.
Sistemas Meteorológicos Atuantes na
América do Sul, Brasil e Rio de
Janeiro
Como observado no item anterior,
sistemas de diversas escalas podem influenciar
no clima e meteorologia da Área de Influência
Indireta – AII e Direta – AID do empreendimento.
Para a descrição destes sistemas meteorológicos

iremos partir dos de maior escala para os
menores.
Na América do Sul atuam dois
anticiclones quase estacionários: o do Atlântico
Sul e o do Pacífico Sul. Eles influenciam nas
condições de tempo do continente, pois a
penetração de massas de ar do sul e a geração
de sistemas de meso-escala continentais
dependem deles.
O Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul
(ASPS) e o Anticiclone Subtropical do Atlântico
Sul (ASAS) atuam no continente sul-americano. O
ASAS atua na parte leste do continente durante
quase todo o ano, dando origem a ventos de leste
a nordeste e temperaturas elevadas em sua área
de atuação. No inverno a ASAS garante uma
maior estabilidade atmosférica a região Sudeste
(REBOITA et.al., 2010; FRANCA, 2011).
A Alta da Bolívia (AB) atua na região
Centro-Oeste, sendo formada no verão, gerando
uma área denominada “Baixa do Chaco”, que
possui influência nas regiões Sul e Centro-Oeste
e parte do estado de São Paulo. No inverno esse
sistema gera uma zona de convergência de
umidade nos baixos níveis, conhecida como Zona
de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sendo
esse um dos principais geradores de precipitação
durante o verão na região Sudeste e CentroOeste (FRANCA, 2011).
A Zona de Convergência Intertropical
(ZCIT) é o sistema mais importante gerador de
precipitação sobre a região equatorial dos
Oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, assim como
sobre áreas continentais adjacentes. No Atlântico
Equatorial a ZCIT migra sazonalmente de sua
posição mais ao norte (em torno de 14 °N), nos
meses de agosto e setembro, para a sua posição
mais ao sul (em torno de 2 °S), durante março e
abril. A migração sazonal da ZCIT, somada aos
fatores que causam o fortalecimento ou
enfraquecimento dos ventos alísios de nordeste
(Hemisfério Norte) e sudeste (Hemisfério Sul),
tem papel importante na determinação da estação
chuvosa do norte da região Nordeste. A
confluência dos ventos e a convergência de
massa em baixos níveis, associadas à ZCIT, em
especial na região do Atlântico Tropical,
favorecem o transporte de umidade e o aumento
da convecção sobre o norte da América do Sul
(MELO et.al., 2000).

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6-11

Ainda há a ocorrência de frente frias,
formadas em latitudes médias e que se deslocam
de sul-sudoeste para norte-nordeste no verão e
de oeste-sudoeste para norte-nordeste no
inverno. As frentes quentes ocorrem em latitudes
tropicais sendo que o ar quente substitui o ar frio
na superfície e seu movimento é do equador para
os pólos, de noroeste para sudeste. Quando uma
massa de ar frio alcança uma massa de ar quente,
forma-se uma Frente Estacionária, que possui
precipitação fraca associada.
Os ciclones extratropicais são típicos de
latitudes médias, dando origem a ventos fortes e
grande índice pluviométrico. A intensidade dos
ventos dos ciclones extratropicais origina as
ondas de alta energia que ao atingirem o litoral,
se dissipam provocando a erosão do litoral. Na
área de influência em questão as ressacas e a
intensificação da turbulência na zona costeira
decorrem
do
avanço
destes
ciclones
extratropicais sobre a região e geralmente
ocorrem no inverno. Este cenário pode provocar
riscos nas operações portuárias até mesmo sua
paralisação.
O Anticiclone Polar tem origem no
continente antártico ou ártico, sendo uma massa
de ar frio com circulação anti-horária e ventos
divergentes na superfície. Já o Anticiclone Polar
Migratório (APM) é uma zona de alta pressão,
constituída por um ar frio, denso e seco.
Apresenta alto grau de estabilidade, dando
origem a um céu claro e com boa visibilidade.
Conforme esse sistema se desloca para latitudes
menores, ele absorve calor e umidade do mar,
tornando-se mais instável. Apresenta maiores
dimensões no inverno.
No verão as frentes frias podem
permanecer quase estacionárias na região
Sudeste do Brasil devido ao bloqueio atmosférico.
Por isso as células convectivas de grandes
dimensões verticais passam a se organizar em
faixas
entre
15°S/20°S
e
40°W/50°W,
ocasionando chuvas intensas.
Sistemas de Escala Regional
Sobre a Região Sudeste predominam os
sistemas convectivos de meso-escala, como as
Linhas de Instabilidade Tropicais, os Complexos
Convectivos de Mesoescala e os sistemas de
brisa marinha.

A região Sudeste apresenta um clima
bastante diversificado devido a fatores como
posição geográfica, topografia, predominância de
frentes frias e outros fatores dinâmicos.
As brisas marinhas também podem
influenciar no clima da região, podendo atingir até
dezenas de quilômetros continente adentro,
transportando de modo eficiente umidade
oceânica.
O fenômeno do El Niño/Oscilação do Sul
(ENSO) influencia no perfil de precipitação de
grande parte do Brasil.
Clima do Estado do Rio de Janeiro
O clima no Estado do Rio de Janeiro varia
de acordo com a proximidade do mar e do relevo.
A temperatura média e a distribuição dos totais
pluviométricos são influenciados pelo relevo e
pela altitude. A topografia acidentada e
compartimentada interfere no clima de cada
região do estado. Desta forma o clima do estado
é função principalmente de 4 fatores: latitude,
relevo, altitude e maritimidade.
A figura 6.3.1 apresentada a seguir ilustra
os climas presentes no estado do Rio de Janeiro.
Note-se que a área de estudo está sob influência
do clima tropical quente úmido.

Figura 6.3.1– Climas presentes no Estado do Rio de Janeiro. Fonte:
www.arraial.rj.gov.br.

Existem no Estado do Rio de Janeiro dois
climas predominantes: o tropical nas áreas de
baixadas e o tropical de altitude nas áreas de
planalto. A temperatura média anual é de 22°C a
24°C e o índice pluviométrico fica entre 1.000 a 1
500 milímetros anuais.
Entre a Baixada Fluminense e o planalto
desenvolve-se o clima tropical de altitude que
deriva invernos rigorosos e verões quentes com
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Em áreas mais elevadas, como na Região
Serrana, observa-se o clima tropical de altitude,
com verões quentes e chuvosos e invernos frios
e secos. Nessa região a temperatura média anual
é de 16°C.
Na Serra Fluminense, o clima também é
tropical de altitude, mas com verões variando
entre quentes e amenos e na maioria das vezes,
chuvosos, e invernos frios e secos, com índice
pluviométrico elevado, se aproximando dos
2.500 mm anuais. As chuvas são mais
abundantes, sobretudo na base da Serra do Mar.
Na Região dos Lagos, o clima é tropical
marítimo, com média anual de 24°C com verões
moderadamente quentes, mas amenizados
devido ao vento provenientes do mar e invernos
amenos. Devido à ocorrência da ressurgência em
Cabo Frio o ar nessa região é estável, por isso
essa área é uma das mais secas da região
Sudeste, com precipitação anual entre 750 mm e
1.100 mm, variando de cidade para cidade. Na
área de relevo mais plano o clima que predomina
é o tropical semi-úmido, com elevados índices de
pluviosidade no verão e inverno seco. A
temperatura média desse território é de 24ºC e a
média de chuvas anuais é de cerca de 1.250 mm.
Podem ocorrer precipitações de neve nas partes
altas do Parque Nacional de Itatiaia, onde está
situado o Pico das Agulhas Negras. Em 1985, foi
registrada uma acumulação de um metro de neve
em certos pontos.
O clima da cidade de São Francisco de
Itabapoana é do tipo Aw, com temperatura
mínima de 18 °C e média máxima de 24°C. A
precipitação média anual encontra-se entre 1.000
e 1.250 mm (Bernini & Resende 2004).
Metodologia
Para a caracterização climatológica da
Área de Influência Indireta – AII e Direta - AID do
empreendimento foram consultados outros
estudos realizados em localidades vizinhas a
região do empreendimento, por não haver

nenhuma estação meteorológica
Francisco de Itabapoana.

em

São

Foi realizada uma medição pontual e
instantânea de alguns parâmetros meteorológicos
na Fazenda Canaã, próximo a praia de Buena.
Com auxílio do aparelho Speedtech modelo WM350 foram obtidos dados sobre temperatura,
ventos, umidade relativa e pressão no dia
12/12/2012.
Para a caracterização do clima de uma
determinada região devem-se observar dados
climatológicos de ao menos 30 anos contínuos.
Por isso a necessidade de agregar aos resultados
obtidos em campo e pontuais, a referências
bibliográficas.
Resultados Obtidos
Nas tabelas e figuras apresentadas a
seguir encontram-se apresentados os resultados
obtidos, tanto os coletados em campo quanto os
dados secundários, sendo ainda informado nas
próprias tabelas as fontes utilizadas.
Delta
T (°C)

Temp.
(°C)

Temp.
conforto
(°C)

Temp.
Bulbo
Úmido
(°C)

Pressão
(mb)

Pto
Orvalho
(°C)

Veloc.
Ventos
(km/h)

Dir.
Ventos

Umidade
(%)

2,9

26,8

31,6

23,9

1005

23,5

15

118

80,8

Tabela 6.3.1: Dados Meteorológicos da área de estudo coletados no dia
12/12/2012

Temperatura
Temperatura
35,0
30,0
Temperatura (°C)

grande ocorrência de chuvas, atingindo
aproximadamente 2.200 mm ao ano e
temperatura média de 16ºC. Nos planaltos
prevalece o clima tropical de altitude, que
promove verões quentes e úmidos (chuvosos) e
invernos secos e frios. A temperatura média anual
nesses locais é de 20ºC e índices pluviométricos
que variam de 1.500 a 2.000mm anuais.

25,0
Temperatura Máxima

20,0

Temperatura Média
15,0

Temperatura Mínima

10,0
5,0
0,0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Meses

Figura 6.3.2: Temperatura na região da área de estudo. Fonte: INMET (2012)

De acordo com os dados obtidos por meio
da normal climatológica da cidade de Campos
dos Goitacazes, podemos observar que na região
a temperatura mínima está compreendida em
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torno de 20°C e a máxima em 29°C, com média
de 23,8°C
Nos mapas com temperaturas máximas e
mínimas, com a área de estudo demarcada em
vermelho apresentados a seguir, pode-se
observar que a temperatura na Área de Influência
Indireta e Direta do empreendimento encontra-se
entre 20°C e 30°C.

Figura 6.3.4: Temperatura Média Anual, Máxima e Mínima Absoluta para a
Região Sudeste. Destaque para área da cidade de São Francisco de
Itabapoana (SANT’ANNA NETO, 2005).

Precipitação
A figura 6.3.5, apresentada a seguir
ilustra a precipitação em estações próximas a
área de estudo. Foi necessário coletar dados de
estações meteorológicas de localidades próximas
a São Francisco de Itabapoana, pois na cidade
não existem estações meteorológicas. O período
analisado está compreendido entre 1939 e 2012.
Pluviosidade
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Figura 6.3.5: Precipitação em estações próximas a área de estudo

Figura 6.3.3: Mapas com temperaturas máximas e mínimas. Fonte: INMET
(2012).

A área em estudo está localizada em na
região de maior temperatura da região Sudeste,
como pode ser verificado nos mapas climáticos
para a Região Sudeste (Figura 6.3.4). Também é
um local de pequena amplitude térmica, por estar
próximo ao oceano.

Como pode-se observar na figura acima
a região apresenta um claro padrão. Durante os
meses de Novembro a Março ocorre a estação
chuvosa e durante Abril e Outubro a estação
seca.
O período estudado foi de 73 anos,
suficiente para a caracterização climatológica na
área.
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Umidade Relativa

81,0

Umidade (%)

A figura 6.3.6 apresentada a seguir ilustra
o mapa da precipitação anual entre os anos de
1961-1990. A área de estudo está destacada em
vermelho. A precipitação anual está entre 1050 e
1250.
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Figura 6.3.7: Umidade relativa do ar da estação Campos. Fonte: INMET
(2012)

A figura 6.3.8 a seguir apresenta o mapa
da umidade relativa do ar entre os anos de 19611990. A área de estudo está destacada em
vermelho. Como pode-se observar a umidade
relativa do ar anual está compreendida entre
80%.

Figura 6.3.6: Mapa da precipitação anual entre os anos de 1961-1990..
Fonte: INMET (2012)

Umidade Relativa do Ar
A umidade relativa do ar é elevada devido
à proximidade da área estudada com o mar e do
grande número de corpos hídricos da região.
O gráfico apresentado na figura abaixo
apresenta a umidade relativa do ar com base nas
normais climatológicas fornecidas pelo Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET), com dados
coletados entre os anos de 1961 e 1990,
apresentados de forma mensal e um mapa com a
média anual do mesmo instituto. Como
observado, a umidade relativa da região é alta,
por volta de 80%.

Figura 6.3.8: Mapa da umidade relativa do ar entre os anos de 1961-1990.
Fonte: INMET (2012)

A figura 6.3.9 apresentada a seguir ilustra
a umidade relativa na Região Sudeste e no
Município de São Francisco de Itabapoana que se
encontra localizada na área de maior umidade,
principalmente devido a sua proximidade com o
mar.
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Figura 6.3.6: Porcentagem de Umidade Relativa na Região Sudeste
(SANT’ANNA NETO, 2005).

Evaporação
A evaporação total na AII e AID é por
volta de 780 mm, conforme demonstra o gráfico
que encontram-se apresentado na figura 6.3.10 a
seguir.

Evaporação (mm)

Evaporação Total

Figura 6.3.11: Mapa da média da evaporação total anual entre os anos de
1961-1990. Fonte: INMET (2012)
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Figura 6.3.10: Evaporação mensal próximo a área de estudo. Fonte: INMET
(2012)

A figura 6.3.11 a seguir ilustra o mapa da
média da evaporação total anual entre os anos de
1961-1990. A área de estudo está destacada em
vermelho. A evaporação total da área de estudo
está compreendida entre 800 e 1200 mm.

O gráfico apresentado na figura 6.3.12 a
seguir representa o balanço hídrico da região.
Como pode ser observado, entre os meses de
outubro a janeiro e no mês de abril, com a elevada
precipitação, o balanço hídrico torna-se positivo.
Entre os meses de fevereiro e março o balanço
hídrico tende a ser próximo a zero e durante maio
a setembro o balanço hídrico é negativo. Como a
evaporação é semelhante durante todo o ano, o
fator decisivo para o balanço hídrico é a
precipitação, que é maior no inverno e menor no
verão em anos normais.

Milímetros
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Figura 6.3.12: Balanço hídrico na área do empreendimento. Fonte: INMET
(2012)
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A insolação é determina pelo número de
horas em que determinada região fica exposta a
luz solar.
De acordo com dados do INMET, a
insolação total da região é de 2.200 e 2.400 horas
de sol, conforme demonstram o gráfico e mapas
apresentados a seguir.

A nebulosidade na área de influência do
empreendimento é de 0,5 a 0,7 décimos,
conforme demonstram o mapa e gráfico abaixo.
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Figura 6.3.15: Nebulosidade da área de estudo.Fonte: INMET (2012)
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Figura 6.3.13: Insolação total mensal da área de estudo. A insolação total
anual é de 2355 mm.Fonte: INMET (2012)

Figura 6.3.16: Mapa da média da nebulosidade anual entre os anos de 19611990. A área de estudo está destacada em vermelho.Fonte: INMET (2012)

Ventos

Figura 6.3.14: Mapa da média da insolação total anual entre os anos de
1961-1990. A área de estudo está destacada em vermelho. Fonte: INMET
(2012)

Nebulosidade

Os dados de ventos também foram
obtidos junto ao Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), por meio de mapas das
médias da velocidade e direção dos ventos
mensal. Esses mapas representam indicadores
de predominância e tendência dos ventos. Porém
há uma forte influência costeira no regime de
ventos da região em estudo.
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Figura 6.3.17: Mapa da climatologia dos ventos na área de influência do
empreendimento, que está destacada em vermelho, nos meses de janeiro e
fevereiro. Fonte: INMET (2012)

Figura 6.3.18: Mapa da climatologia dos ventos na área do empreendimento,
que está destacada em vermelho, nos meses de março e abril. Fonte: INMET
(2012)
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Figura 6.3.19: Mapa da climatologia dos ventos na área de influência do
empreendimento, que está destacada em vermelho, nos meses de maio e
junho. Fonte: INMET (2012)

Figura 6.3.20: Mapa da climatologia dos ventos na área de influência do
empreendimento, que está destacada em vermelho, nos meses de julho e
agosto. Fonte: INMET (2012)
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Figura 6.3.21: Mapa da climatologia dos ventos na área de influência do
empreendimento, que está destacada em vermelho, nos meses de setembro
e outubro. Fonte: INMET (2012)

Figura 6.3.22: Mapa da climatologia dos ventos na área de influência do
empreendimento, que está destacada em vermelho, nos meses de
novembro e dezembro. Fonte: INMET (2012)
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Pode-se
observar
nos
mapas
climatológicos apresentados acima os ventos são
predominantemente de nordeste, seguido por
norte-nordeste e leste-nordeste, com intensidade
entre 0,5 e 2 m/s. Nos meses entre abril e junho
há uma diminuição da velocidade dos ventos,
com uma intensificação entre agosto e dezembro.
A seguir encontra-se apresentada na
figura 6.3.23 a média anual da direção e
intensidade dos ventos entre 1961 e 1990.

organismos planctônicos ao longo da costa
(Marín & Delgado, 2007). Devido à sua
capacidade de transporte de águas continentais e
sedimentos, as correntes costeiras são
responsáveis por muitas mudanças na morfologia
e faciologia da orla (Kaczmarek et al., 2004).
Informações sobre a hidrodinâmica
costeira revestem-se de importância ainda maior
quando há a proximidade de zonas portuárias,
uma vez que, o conhecimento detalhado do
sistema de circulação pode atuar como
ferramenta chave para a prevenção e contenção
de danos ambientais causados por possíveis
acidentes, a exemplo de derrames de óleo e
outros poluentes (Lira et.al., 2010).
As correntes longitudinais são correntes
paralelas à costa que transportam sedimentos
colocados em suspensão pelas ondas incidentes,
potencialmente podendo movê-los ao longo de
vários quilômetros através do processo de mesoescala temporal conhecido deriva litorânea.
Tipicamente, estas correntes crescem em
intensidade da costa em direção ao mar,
atingindo um máximo aproximadamente no meio
da zona de surfe, a partir de onde passam a
decrescer.

Figura 6.3.23: Mapa da climatologia dos ventos na área de influência do
empreendimento, que está destacada em vermelho, em média anual entre
1961 e 1990. Fonte: INMET (2012)

Caracterização Marinha
Estudo da Circulação das Águas
Marinhas
As
correntes
são
formadas
principalmente pela ação das ondas e ventos. Na
área de estudo se apresenta como um
mecanismo importante para o transporte dos
sedimentos provenientes dos rios presentes na
região.
A dinâmica da circulação é um fator de
grande importância para os ecossistemas
costeiros, uma vez que a mesma é responsável
pelo transporte de calor, sais, nutrientes e

O ângulo de incidência dos trens de
ondas determina a direção da corrente no litoral.
Ondas oblíquas geram as chamadas correntes de
deriva litorânea, que possui uma enorme
capacidade de transporte de sedimentos. A
direção das correntes de deriva depende da
orientação da praia, da direção de incidência das
ondas e da batimetria costeira.
Em cada situação de ondas a deriva pode
alterar a morfologia praial e ter efeitos
diferenciados sobre a costa, podendo causar
erosão em uma parte da praia e acreção em
outra.
Resultados obtidos na área de
Influência
Decco (2004) mostrou a partir de imagens
de satélite que as correntes na região de São
Francisco de Itabapoana ocorrem em dois
padrões, a saber:
• Padrão de Tempo Bom
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A corrente ocorre principalmente no
sentido sul-sudeste e apresenta algumas
inversões da corrente, devido à intrusão de
sistemas frontais (frente fria), sendo a velocidade
na superfície mais intensa que o fundo. Esse fato
pode ser observado na figura 6.3.24 apresentada
a seguir, onde a pluma de sedimentos do rio
Paraíba do Sul é transportada para sul.

Figura 6.3.25: Imagem do satélite RANDSAT do dia 22 de março de 2003,
quando ocorreu a passagem de uma frente fria na região (Decco, 2004)

Essas duas imagens chamaram a
atenção pela forma que se apresentava a pluma
do rio. Na imagem do dia 17 de fevereiro de 2003,
as águas do rio quando descarregadas no oceano
se deslocam para sul, enquanto que no dia 22 de
março do mesmo ano, estas estavam orientadas
para norte. No dia 22 de março houve uma
inversão de ventos provenientes de sul –
sudoeste retornando para a direção nordeste –
norte predominante na região. Esta inversão é
típica de passagem de frente fria na região. Já
para o dia 17 de fevereiro, os ventos
predominantes de nordeste são característicos de
tempo bom na região.
Segundo Decco (2004), na região de
desembocadura do rio Paraíba do Sul, a
velocidade média na superfície do campo de
correntes é de 0.2 m/s.

Figura 6.3.24: Imagem do satélite RANDSAT do dia 17 de fevereiro de 2003
(Decco, 2004)

Segundo Cassar & Neves (1993), e como
pode ser observado na figura 6.3.26 produzida
por Bastos & Silva (2000), o transporte residual ao
longo do ano na região é para sul. Esse fato pode
ser observado na figura apresentada a seguir,
onde o fluxo de sedimentos do rio Paraíba do Sul
é direcionado para sul após seu contato com o
oceano.

• Padrão de Tempestade
A corrente ocorre principalmente para
norte, sendo a velocidade na superfície mais
intensa que no fundo, e apresenta algumas
inversões da corrente, entretanto em uma
frequência menor comparado aos dados de
verão. Esse fato pode ser observado na figura
6.3.25 apresentada a seguir.
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Figura 6.3.27: Correntes costeiras na região são predominantemente para sul.

Figura 6.3.26: Transporte litorâneo na região Norte Fluminense (Bastos &
Silva, 2000).

Medições realizadas in loco no dia
12/12/2012 apresentaram velocidade de corrente
na zona de arrebentação da praia de Barrinhas na
ordem de 0,175 m/s para sul (condição de Tempo
Bom).
A figura 6.3.27 apresentada a seguir
demonstra que as correntes costeiras na área de
influência
do
empreendimento
são
predominantemente para sul.

Caracterização do Perfil de Praia e
Feição Costeira
A evolução das feições da linha de costa
é resultante dos processos morfodinâmicos, que
ocorrem em resposta às mudanças nas
condições externas. Essa evolução ocorre em
função do ajuste entre topografia, a hidrodinâmica
e volume de sedimentos que chega ao litoral,
repercutindo no transporte sedimentar e
causando mudanças nas formas costeiras em
uma ampla escala temporal e espacial
(MOREIRA & SILVA, 2005).
A morfologia das praias é reflexo da ação
hidrodinâmica com o tipo de sedimento
disponível. Esta interação se dá a partir da base
de ação das ondas, tornando-se mais efetiva na
zona de arrebentação onde a energia é dissipada,
originando uma zona de surfe que se estende em
direção à linha de costa até o limite do
espraiamento na face de praia (BASTOS &
SILVA, 2000).
O processo morfodinâmico na costa
reflete, ao longo do tempo, diferentes padrões de
transporte sedimentar e seus produtos
deposicionais, que estão controlados pela
interação entre topografia e hidrodinâmica
(BASTOS & SILVA, 2000).
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Metodologia
As medições dos perfis de praia foram
realizadas no dia 12 de dezembro de 2012 no
período da manhã. A maré durante a medição
estava no período de vazante.
Com o auxílio de uma régua graduada e
clinômetro foi realizado o levantamento do perfil
de praia em 2 pontos na Praia de Barrinhas – São
Francisco de Itabapoana.
A decisão pela medição de dois pontos foi
devido ao fato de serem significativos para a
descrição do ambiente praial do local.
Foram registrados todas as variações da
morfologia praial da seguinte forma:
• Enquanto uma pessoa segurava a régua na
vertical, um observador usava o clinômetro
para encontrar uma linha horizontal que se
encontrava com a régua, marcando o desnível
entre um ponto e outro.
• Com auxílio de uma trena era medida a
distância entre a régua e o observador.
• A partir desses dados foram elaborados os
gráficos do perfil de praia.
As figuras 6.3.28 e 6.3.29 apresentadas a
seguir ilustram a metodologia de medição e a
localização dos pontos de medição:

Figura 6.3.29: Pontos de medição do perfil de praia na área de intervenção
na localidade de Barrinhas,
em São Francisco do Itabapoana.

Resultados Obtidos
De acordo com Bastos & Silva (2000) a
praia estudada pode ser classificada como
dissipativa, pois apresenta um perfil aplainado,
geralmente composto de areia fina e gradientes
suaves, geralmente apresentando extensa zona
de surfe e mais de uma linha de arrebentação o
que caracteriza a ocorrência de vários bancos
paralelos.
Segundo Moreira & Silva (2005) os
trechos da desembocadura dos rios Paraíba do
Sul e Itabapoana, o litoral progradante associado
à planície de cristas de praia e pontais arenosos
em Gargaú e o litoral de falésias erosivas em
Ponta do Retiro e Ponta Buena (Guaxindiba)
foram um dos que sofreram maior alteração no
contorno costeiro entre as orlas de Barra do
Itabapoana até Rio das Ostras.
Na desembocadura do rio Itabapoana a
maior variação ocorreu no pontal arenoso da foz
do rio, onde ocorreu um recuo da linha de costa
de 11 metros e migrou para sul 640 metros.

Figura 6.3.28: Vista do observador para a régua utilizada na medição do
perfil de praia.

Em Ponta do Retiro, local constituído por
falésias ativas o recuo total foi de 34 metros,
caracterizando uma taxa média de retrogradação
erosiva de 3,4 m/ano.
Entre Gargaú e Guaxindiba, onde estão
localizadas planícies de cristas de praia, o litoral
apresentou
uma
progradação
total
de
aproximadamente 50 metros, caracterizando
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O processo de formação de esporões
arenosos na desembocadura do rio Paraíba do
Sul, sua migração lateral e posterior anexação ao
continente, provocam a formação de lagunas e
progradação litorânea em Gargaú (MOREIRA &
SILVA, 2005).
A morfologia do delta do rio Paraíba do
Sul foi descrito por Vasconcelos & Fernandez
(2011). A parte holocênica do atual delta do Rio
Paraíba do Sul, no litoral norte do estado do Rio
de Janeiro apresenta características morfológicas
bastante peculiares, onde predominam sistemas
de barreiras regressivas nos dois flancos a partir
da desembocadura fluvial. A assimetria pode ser
definida tanto pelas características fisiográficas
da disposição das barreiras como pela área da
planície deltaica que ocupam. No flanco sul as
barreiras se apresentam com distâncias menores
entre as cristas, sendo formadas por seqüência
de incorporação de bermas, que de forma
subsequente são suavemente recobertas por
sedimentos eólicos. Já as barreiras formadas no
lado norte, se apresentam intercaladas por
depressões alongadas onde se observam
sistemas lagunares truncados por uma barreira
arenosa gerada inicialmente em subsuperfície.
Ainda na área do rio Paraíba do Sul, foi
observado por Vasconcelos & Fernandez (2011)
que ao norte da foz do rio (Gargaú – São
Francisco do Itabapoana) há a progradação da
linha de costa com uma taxa de 3 metros/mês,
enquanto ao sul (Atafona – São João da Barra)
ocorre a erosão. O comportamento da praia de
Gargaú está relacionado ao processo inicial de
anexação da barreira ao continente e ao fato de
que nesta área ocorre uma convergência de
vetores de derivas litorâneas.
A partir das medições realizadas na praia
de Barrinhas foram obtidos dois perfis de praia,
que representam significativamente as feições da
praia local.
A figura 6.3.30 apresentada a seguir
ilustra o gráfico do perfil de praia da seção A-A

levantada, onde se observa que a praia apresenta
uma berma seguida da presença de uma duna.

Perfil de Praia Seção A-A
metros

taxas de avanço da linha de costa de 4,5 m/ano.
A progradação da orla nesta área ocorre
principalmente devido ao material proveniente do
rio Paraíba do Sul, depositados em sua
desembocadura, e transportados para o norte em
função da deriva litorânea local (MOREIRA &
SILVA, 2005).

metros
Figura 6.3.30: Perfil de praia na seção A-A.

O perfil A-A mostra que a praia de
Barrinhas, na Área Diretamente Afetada – ADA,
apresenta um perfil plano, com a presença de
uma duna com elevação de 6 metros. A duna
encontra-se coberta por vegetação de restinga,
que auxilia no acúmulo de sedimentos no local e
impede sua mobilidade. Essa feição da praia
impede a incidência de ondas de ressaca além do
ambiente
praial,
protegendo
as
áreas
continentais.
A figura 6.3.31 apresentada a seguir
ilustra o acima descrito.

Figura 6.3.31: Vista do alto de uma duna na localidade de Barrinhas. A
vegetação de restinga facilita a acumulação de sedimentos no ponto, além
de impedir a movimentação das dunas.

Já o perfil B-B apresenta um declive
negativo (descida) até aproximadamente 22
metros, quando ele se torna positivo (subida). Até
35 metros onde começa a área de duna do perfil.
Nessa localidade a duna também se encontra
coberta por vegetação de restinga.
A figura 6.3.32 apresentada a seguir
ilustra o gráfico do perfil de praia da seção B-B
levantada, onde se observa que a praia também
apresenta um perfil plano seguido da presença de
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uma
duna.
Porém
até
23
metros
aproximadamente o declive é negativo, quando
ele inverte e continua suave até 40 metros, onde
começa a área da duna.

metros

Perfil de Praia Seção B-B

O sedimento restante teve sua granulometria
analisada no MALVERN, um analisador de
partículas por meio de feixes de laser.
A praia estudada possui sedimentos
predominantemente de areias médias, com
pequeno teor de matéria orgânica e elevado teor
de carbonato, como apresentado nos gráficos das
figuras 6.3.34 e 6.3.35 a seguir.

metros
Figura 6.3.32: Perfil de praia na seção B-B.

No inverno, com a chegada de frentes
frias, na Área Diretamente Afetada – ADA, na
praia de Barrinhas sofre erosão devido à
incidência de ondas mais energéticas. O
sedimento é transportado para a antepraia,
formando bancos arenosos, como apresentado
na figura 6.3.33. Com a chegada de ondas de
bom tempo esses sedimentos retornam para a
praia.

Figura 6.3.34: Granulometria dos sedimentos da zona entre-marés da praia
de Barrinhas.

Figura 6.3.33: Perfis de praia durante períodos de bom tempo e
tempestades. Fonte: www.whoi.com

Foram
coletadas
amostras
de
sedimentos na ADA na Praia de Barrinhas no dia
12/12/2012, na zona entre-marés e na área de
dunas da praia. Durante a amostragem a maré
estava em situação de baixa-mar.
Essas amostras foram analisadas no
Laboratório de Oceanografia Geológica da
Faculdade de Oceanografia da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.

Figura 6.3.35: Granulometria dos sedimentos da zona área de dunas da praia
de Barrinhas.

As figuras apresentadas a seguir serão
apresentadas foram tiradas durante a coleta de
dados da morfologia das praias, onde poderão ser
observadas algumas feições importantes da praia
estudada.

Para a quantificação da matéria orgânica
das amostras, elas foram tratadas com Peróxido
de Hidrogênio (H2O2). Posteriormente foi
analisada a quantidade de Carbonato nas
amostras, a partir da sua queima com Ácido
Clorídrico (HCl).
Para a determinação da granulometria de
cada amostra, o sedimento passou por um
peneiramento até a peneira de malha 0,500 mm.
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Figura 6.3.36: Perfil da praia próximo a área do empreendimento

Observe na figura acima que a praia
possui um primeiro degrau e em seguida a duna,
recoberta por vegetação de restinga. A praia
apresenta três declividades distintas.

Figura 6.3.38: Dunas na praia de Barrinhas – São Francisco de Itabapoana

Em escala, a linha de dunas na praia de
Barrinhas possui aproximadamente 2 metros de
altura. Funciona como um importante depósito de
sedimentos para suprir a praia durante a
incidência de ondas altamente energéticas sobre
o litoral por ocasião das ressacas.
Figura 6.3.37: Perfil praia e presença de vegetação de restinga nas dunas

Na figura 6.3.38 é observado que o perfil
de praia é uniforme na praia adjacente a Área
Diretamente Afetada - ADA. A vegetação de
restinga auxilia na fixação da posição da duna.
Após essa feição há uma descida e uma área
plana coberta pela vegetação.

Figura 6.3.39: Dunas na área Diretamente Afetada - ADA

Na ADA o ataque das ondas produziu um
barranco, onde as raízes das plantas aparecem
expostas devido à ação do mar. Tais evidências
demonstram o avanço do mar sobre as praias.
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Figura 6.3.40: Zona de influência da maré

Figura 6.3.42: Afloramento de lateritas na área de estudo.

Durante a visita de campo foi verificado
na ADA que a maré influencia uma grande área
da praia, como observado na figura 6.3.40 acima.
Esse fato decorre da pequena declividade da
praia, fazendo com que uma pequena variação da
maré cause uma inundação e exposição de uma
grande área praial frente a pequenas flutuações
do nível do mar.

Figura 6.3.43: Afloramento de lateritas na praia de Barrinhas

Na Área Diretamente Afetada- ADA do
empreendimento ocorre o afloramente de arenitos
ferruginosos rígidos (lateritos) na zona intermarés
(Figuras 6.3.41, 6.3.42 e 6.3.43).

Figura 6.3.41: Face praial da área litorânea de Barrinhas.

Em área adjacente a praia estudada na
ADA, com a maré baixa, foi possível perceber a
presença dessas rochas com diâmetro entre 10
cm e 50 cm. A praia apresentava um aspecto
convexo entre dois pontos de presença desse
depósito de lateritas.

A figura 6.3.41 acima demonstra
novamente a baixa declividade da face de praia
da ADA, desta forma, uma pequena variação da
maré pode afetar uma grande área litorânea.

Figura 6.3.44: Depósito de lateritas na praia de Barrinhas. Em amarelo,
localização do afloramento de lateritas.
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projeção da praia em direção ao mar sob forma
de cúspide em função da presença destes
afloramentos lateríticos.
O transporte dos sedimentos ocasionado
pelas correntes longitudinais e ondas sofre um
decaimento ao atingir os afloramentos areníticos
submersos em função da maior resistência contra
o transporte litorâneo. Desta forma a sua
deposição acarreta a formação da cúspide
projetada.

Figura 6.3.45: Depósitos de lateritas expostos pela baixamar. Ao fundo praia
de Guaxindiba

Na sua área submersa frontal, a mesma
deformação ocorre para as curvas batimétricas de
até 4 metros de profundidade que tendem
avançar mar adentro promovendo uma área de
menor profundidade.
Uma vez que se pretende instalar a
estrutura costeira de projeção e de acesso ao
terminal nesta linha projetada, haverá um volume
maior de dragagem para atingir a profundidade de
projeto da bacia de evolução do terminal que é da
ordem de 9 metros de profundidade. Isto
representa um maior volume de sedimentos a ser
manipulado pela dragagem.

Figura 6.3.46: Detalhe do afloramento de lateritas na zona intermaré.

Por outro lado, o alinhamento do
enrocamento de proteção que estará projetado
sobre ou próximo ao afloramento laterítico
observado por ocasião de baixamar, poderá
representar dificuldades ou maior resistência à
dragagem uma vez que existem no local estas
formações geológicas de maior resistência.

As figuras 6.3.44, 6.3.45 e 6.3.46 acima
demonstram a extensão do depósito de arenitos
ferruginosos, aflorados por ocasião da baixamar
na testada frontal direita da Área Diretamente
Afetada - ADA.

A área submersa frontal à testada da
Área
Diretamente
Afetada-ADA
tem
profundidades maiores no trecho ao norte e
profundidades menores no trecho ao sul.

Caracterização Batimétrica
Uma vez que irá ocorrer uma intervenção
no fundo marinho em função da instalação de
estruturas costeiras de proteção e de acesso ao
terminal marítimo a ser construído, torna-se
importante a caracterização da morfologia natural
na
área
submersa
no
entorno
do
empreendimento.
Observações realizadas no campo
mostraram alguns afloramentos ferruginosos
promovendo um perfil batimétrico bastante
sinuoso e irregular.
Na testada frontal ao limite sul da Área de
Diretamente Afetada - ADA, apresenta-se uma

Observa-se pela carta batimétrica local
que a partir das isóbatas superiores a 5 metros de
profundidade, a mesma apresentou certa
homogeneidade do perfil. Por outro lado isóbatas
iguais e inferiores a 4 metros ocorrem
sinuosidades
e
irregularidades
maiores
decorrentes da influência do afloramento de
arenitos ferruginosos em profundidades inferiores
e próximos a linha de praia. Estes afloramentos
interferem no transporte longitudinal de
sedimentos favorecendo a sua retenção e
modificando o perfil batimétrico local.
O perfil natural do fundo submarino bem
como as características dos sedimentos além das
condicionantes geológicas locais (afloramentos
areníticos) indicam o equilíbrio natural estável.
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Contudo qualquer distúrbio que venha a alterar as
características naturais assinaladas pode
provocar uma reação natural. Neste sentido
recomenda-se avaliar potenciais cenários de
equilíbrio do perfil batimétrico decorrente das
eventuais intervenções a serem realizadas.

Figura 6.3.47: Imagem do litoral de São Francisco de Itabapoana com
localização da Área Diretamente Afetada- ADA

Figura 6.3.47 – Batimetria da área de estudo. Em vermelho isobatimétrica de
3 metros, em marrom escuro 4 metros, em marrom claro 5 metros, em
verde 6 metros, em azul 7 metros e em roxo 8 metros.

Estudo da Dinâmica de Deposição e
Dispersão de Sedimentos no Fundo Marinho
A Área de Influencia do empreendimento
encontra-se no litoral norte do Estado do Rio de
Janeiro próximo a divisa com o estado do Espírito
Santo. Precisamente no litoral do município de
São
Francisco
de
Itabapoana
e
o
empreendimento localiza-se a cerca de 20 km da
foz do Rio Itabapoana.

O litoral em questão configura-se por uma
planície costeira quaternária associada ao Rio
Itabapoana como fonte de sedimentos que
originaram a sucessão de cordões arenosos
holocênicos que indicam a progradação costeira.
Observa-se que nas extremidades norte e sul da
Área de Influência Indireta – AII surgem falésias
da Formação Barreiras esculpidas pela ação
marinha.
De acordo com Moraes et.al.(2006) o
litoral norte fluminense se caracteriza por
tabuleiros da Formação Barreiras composto por
sedimentos arenosos com níveis de cascalhos
intercaldos com sedimentos lamosos. Esta
formação de tabuleiros é composta por
sedimentos depositados durante regimes de
climas semi-áridos e em períodos de nível do mar
mais baixo do que o atual. Os sedimentos trazidos
por
movimentos
glaciais
cobriram
o
embasamento cristalino com pouca ou nenhuma
estratificação chegando a cobrir parcialmente a
plataforma continental nos períodos de nível do
mar mais baixo que o atual.

Segundo Albino et.al. (2006) a elevação
do nível do mar que vem ocorrendo em períodos
recentes a transgressão marinha erode os
depósitos da Formação Barreiras revelando
terraços de abrasão marinha. Estes são
compostos por concreções de arenitos
cimentados por óxidos de ferro formando
substratos rígidos e irregulares de ocorrência
esporádica. Estas formações são verdadeiras
plataformas de abrasão marinha sobre o qual são
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retidos e depositados os sedimentos carreados
pelo mar transgressivo. Nas praias, os terraços
são periodicamente e parcialmente recobertos em
função da sazonalidade dos processos costeiros.
No litoral da Área Diretamente Afetada ADA observa-se também estas concreções
ferruginosas formadas por sedimentos que
passaram por laterização em camadas ao nível do
lençol freático sofrendo lixiviação e precipitação
de óxidos de ferro. Na plataforma continental do
norte fluminense e sul do Espírito Santo esse tipo
de formação rígida serve de substrato de fixação
e crescimento de organismos produtores
carbonáticos, como crostas de algas calcárias e
briozoárias, tornando-se a principal fonte de
sedimentos para a zona submersa (Albino, 1999).

Nas
medições
realizadas
em
amostragem
no
local
(Coordenadas
41.018117°W e 21.435369°S) no dia 12/12/2012
e confirmadas em campo em outubro de 2019,
obteve-se velocidade média da ordem de Vm =
0,175 m/s na zona de maior transporte de
sedimentos, ou seja, na área de arrebentação das
ondas no sentido norte-sul.
Na figura 6.3.48 apresentada a seguir
encontra-se localizado o ponto das medições
realizadas.

O surgimento esporádico ao longo do
litoral da AII destas formações rígidas provoca a
captura e a deposição de sedimentos
transportados paralelamente à costa pelo mar,
formando-se cúspides ou avanços em trechos
localizados na linha de praia.
Exatamente sobre uma destas cúspides
aproveitando o lançamento existente será
implantado o enrocamento de ligação do Porto
Norte Fluminense com a área do retroporto
aprovado pela LP nº IN 0043610.
A observação pela imagem de satélite
sugere um equilíbrio de transporte longitudinal de
sedimentos ao longo da linha de praia. Contudo a
sazonalidade da direção de incidência das ondas
oceânicas pode acarretar pequenas flutuações
dos raios dos arcos de avanço desta cúspide
tanto na face norte como a sul. Entretanto a
natureza rígida das concreções ferruginosas
apresentadas no local assegura a “ancoragem”
do avanço da linha de praia para o mar.
Assim a natureza acidentada da
batimetria na praia da ADA decorre dos
afloramentos
destes
terraços
lateríticos
evidenciado por Albino et.al. (2006). Em função
desta característica este ponto se transforma em
local de concentração de energia das ondas
havendo uma elevada movimentação de
sedimentos inconsolidados propiciando áreas de
erosão e de deposição com alta variabilidade
sazonal.
Estudos recentes (MMA, 2012) indicam
tendência das correntes costeiras no sentido
Norte-Sul ao longo do litoral da ADA.

Figura 6.3.48: Localização do ponto de amostragem da velocidade da
corrente de deriva litorânea na zona de arrebentação

Na tabela 6.3.2 apresentada a seguir
encontram-se os resultados obtidos nas
medições realizadas.
Velocidade (m/s)

Sentido

0,2

N-S

0,15

N-S

0,15

N-S

0,2

N-S

Tabela 6.3.2: Medições de velocidade da corrente
longitudinal na zona de arrebentação

Ao norte da ADA encontra-se a foz do rio
Itabapoana. Local reconhecidamente de alta
dinâmica morfológica em função do intenso
transporte
sedimentar.
Estas
constantes
variações morfológicas comuns em ambientes de
barras e embocaduras de rios fortemente
influenciados por ondas torna-se uma potencial
fonte de sedimentos a serem carreados para sul
em direção da área de empreendimento.
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Somando-se a perspectiva de que a
região em questão é uma zona confirmada de
progradação da costa brasileira devido à alta
carga sedimentar de rios que nelas deságuam e
que são transportadas pela intensa ação das
ondas conclui-se a grande variabilidade
morfológica e batimétrica do litoral local. Em
outras palavras, tanto o relevo emerso quanto o
submerso são submetidos à constante
retrabalhamento
e
mudanças
de
sua
geomorfologia, alterando em curtos períodos de
tempo a sua linha de praia.
Muehe e Valentine (1998) sugerem a
existência de um transporte litorâneo residual em
direção ao sul entre a praia de Itabapoana e a
barra de Guaxindiba na ordem de 8.000 m3/dia de
sedimentos. Vale lembrar que este valor é
considerado elevado se comparado com outros
trechos em mesma situação na costa do Brasil.
O volume de sedimentos despejados pelo
rio Itabapoana no mar seguem dois caminhos:
transversal e longitudinal. O trajeto transversal
provoca a deposição nas porções próximas à
costa da plataforma continental interna.
O trajeto longitudinal é devido à corrente
de
deriva
costeira
no
sentido
sul
predominantemente em condições de bom tempo
com ventos e ondas de nordeste. Em situações
de tormenta o sentido se inverte para norte com
ventos e ondas de quadrante sul.
A figura 6.3.49 apresentada a seguir
ilustra o esquema do transporte de sedimentos
longitudinal em tempo bom e tormenta na Área de
Influência Indireta e Direta do empreendimento.

Figura 6.3.49: Esquema do transporte de sedimentos longitudinal em tempo
bom e tormenta.

Na tabela 6.3.3 encontra-se apresentada
estimativa do transporte sedimentar sazonal e
anual na Área de Influência Indireta -AII e DiretaAID do empreendimento.
Localidade

Taxa Anual
(m3/dia)

mar-abr-mai
(m3/dia)

jun-jul-ago
(m3/dia)

set-out-nov
(m3/dia)

dez-jan-fev
(m3/dia)

Itabapoana

+6.700

+4.200

+7.100

+6.400

+9.300

Usina

+9.400

+6.900

+8.300

+13.500

+9.200

Guaxindiba

+9.400

+6.900

+8.300

+13.500

+9.200

Tabela 6.3.3: Estimativa do transporte sedimentar sazonal e anual (Cassar &
Neves, 1993)

Tendo em vista as observações
coletadas durante o levantamento de campo
(11/12 a 13/12) e dados secundários de
bibliografia especializada conclui-se que a Área
Diretamente
Afetada–ADA
marinha
do
empreendimento tem uma dinâmica morfológica
bastante ativa e acentuada. Tal característica se
deve ao substancial volume de sedimentos
despejados pelo rio Itabapoana ao norte do
empreendimento somado com o intenso
transporte litorâneo oriundo das correntes
costeiras ocasionado pelos ventos e ondas de
mar aberto que lá se abatem. Tais aspectos
evidenciam a necessidade de constantes e
periódicos estudos de monitoramento tanto para
caracterizar a evolução sazonal das mudanças
morfológicas, da parte emersa e submarina da
ADA marinha, como também para observar a
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evolução morfológica durante a implantação e
operação do empreendimento.
O monitoramento vem auxiliar o controle
e planejamento da manutenção de um limite
mínimo de profundidade na bacia de evolução do
terminal para as embarcações, tornando-se
importante, tanto para a segurança ambiental
como para viabilidade operacional do terminal.
O planejamento e previsão dos trabalhos
de dragagem tanto na fase de instalação como na
dragagem de manutenção na fase de operação
do terminal também atenderão os procedimentos
de controle e disposição segura, ambientalmente
falando, do material dragado.

características em desacordo com os níveis
estabelecidos e que possam tornar o ar:
•
•
•
•

Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;
Inconveniente ao bem estar público;
Danoso aos materiais, fauna e flora;
Prejudicial à segurança, ao uso e ao gozo da
propriedade e às atividades normais da
comunidade.

Mede-se o nível da qualidade do ar a partir da
quantificação das substâncias poluente presentes
no ar.
Partículas Totais em Suspensão
(PTS)

Qualidade do Ar
Apesar de todo o progresso alcançado na
proteção do meio ambiente durante as últimas
décadas, a poluição do ar ainda representa um
dos principais problemas ambientais nos centros
urbanos (KLUMPP et.al., 2001).
Hoje em dia, uma grande quantidade de
poluentes ocorre em concentrações variáreis. As
mais
importantes
fontes
de
poluentes
atmosféricos
são
indústrias,
usinas
termoelétricas, incineradores de lixo, calefação
doméstica e, especialmente, tráfego de
automóveis. Emissões oriundas dos diversos
meios de transporte têm uma crescente
importância (EEA, 1998).
A concentração dos poluentes no ar
depende tanto dos mecanismos de dispersão
como de sua produção e remoção. Normalmente
a própria atmosfera dispersa o poluente,
misturando-o eficientemente num grande volume
de ar, o que contribui para que a poluição se
mantenha em níveis aceitáveis. As velocidades
de dispersão variam com a topografia local e as
condições meteorológicas reinantes. É a
interação entre as fontes de poluição e a
atmosfera que vai definir a qualidade do ar.
Geralmente a sua qualidade é pior no inverno,
quando as condições meteorológicas não são
favoráveis à dispersão dos poluentes (FEEMA,
2007).
A Resolução CONAMA n°3 de 1990
define poluente atmosférico como qualquer forma
de matéria ou energia com intensidade e em
quantidade,
concentração,
tempo
ou

Partículas
como
fuligem,
poeira,
partículas de óleo, metal, pólen entre outros são
capazes de permanecer em suspensão por um
longo período de tempo e fazem parte do grupo
chamado como Partículas Totais em Suspensão.
Óxidos de Nitrogênio
Os óxidos de nitrogênio, especificamente
o dióxido de nitrogênio e o monóxido de
nitrogênio, juntamente com os hidrocarbonetos,
constituem-se como agentes precursores da
formação de ozônio. Por isso é importante
conhecer o nível de concentração desses
poluentes.
As maiores concentrações de monóxido
de nitrogênio são registradas em áreas com
contribuição de emissão veicular e mista.
Ozônio
O ozônio é um gás composto por três
átomos de oxigênio, invisível, com cheiro
marcante e altamente reativo.
Quando presente nas altas camadas da
atmosfera (estratosfera) nos protege dos raios
ultravioletas do sol. Quando formado próximo ao
solo (troposfera) comporta-se como poluente
tóxico.
É o principal representante do grupo de
poluentes designados genericamente por
oxidantes fotoquímicos, sendo formado pela
reação dos hidrocarbonetos e óxidos de
nitrogênio presentes no ar, sob ação da radiação
solar.
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Pode causar irritação dos olhos e redução
da capacidade pulmonar. Agravar doenças
respiratórias, diminuir a resistência contra
infecções e ser responsável por disfunções
pulmonares, como a asma. O ozônio interfere na
fotossíntese e causa danos às obras de arte e
estruturas metálicas (IAP, 2012).
Compostos Orgânicos Voláteis
A classe dos Compostos Orgânicos
Voláteis (COV) inclui hidrocarbonetos nãometálicos saturados e insaturados e compostos
orgânicos oxigenados, tais como ácidos
carboxílicos, aldeídos, cetonas, éteres, ésteres e
alcoóis (PETRONI, 2009).
Os Compostos Orgânicos Voláteis são
compostos orgânicos que apresentam como
característica um valor de pressão de vapor maior
que 0,01 kPa. Além da pressão de vapor, o ponto
de ebulição também tem sido outra propriedade
física utilizada para classificar compostos
orgânicos presentes na atmosfera. Isto é, COV,
são compostos que apresentam valores de ponto
de ebulição abaixo 150 °C (PETRONI, 2009).
Padrões de Qualidade do Ar
Em 1989 foi elaborada a Resolução
CONAMA n° 05/89 que instituiu o Programa
Nacional de Controle da Qualidade do Ar, para a
proteção da saúde e bem estar da população.
Em 1990 foi publicada a Resolução
CONAMA n° 02/90, que estabeleceu os padrões
de qualidade de ar, os métodos de amostragem e
análise da qualidade atmosférica.
Segundo Feema (2007), o seguinte grupo
de poluentes serve como indicador da qualidade
do ar:
• dióxido de enxofre;
• material particulado em suspensão;
• monóxido de carbono;
• oxidantes fotoquímicos expresso como
ozônio;
• hidrocarbonetos totais
• óxidos de nitrogênio.

Os padrões nacionais de qualidade do ar
fixados na Resolução CONAMA n° 3 de 28/06/90
encontram-se apresentados na tabela 6.3.4
abaixo:
Tempo de
Amostragem

Poluente
Partículas Totais em
Suspensão
Dióxido de enxofre
Monóxido de carbono
Ozônio
Fumaça
Partículas
(PM10)

Inaláveis

Dióxido de nitrogênio

24 Horas
MGA
24 Horas
MAA
1 Hora
8 Horas
1 Hora
MAA
24 Horas
MAA
1 Hora
MAA

MGA – Média Geométrica Anual

Padrão
Primário
(μg/m3)
240
80
365
80
40000
10000
160
60
150
50
320
100

Padrão
Secundário
(μg/m3)
150
60
100
40
40000
10000
160
40
150
50
190
100

MAA – Média Aritmética Anual

Tabela 6.3.4: Padrões Nacionais de Qualidade do ar

Metodologia
A região estudada é carente de dados de
qualidade do ar. Porém alguns dados para a
região Norte Fluminense foram obtidos a partir de
estudos realizados pela FEEMA e Imagens
geradas pelo CPTEC.
Os dados retirados do site do CPTEC
estarão aqui apresentados por meio de mapas,
onde a área próxima ao empreendimento estará
destacada em vermelho.
Foram obtidas informações sobre a
concentração de particulado em suspensão, CO,
Nox e O3. O período de observação foi entre
22/12/2012 e 02/01/2013; e nos dias 15, 16, 25 e
26 de setembro de 2019.
A forma de coleta de dados foi por meio
de sensoriamento remoto, uma importante
ferramenta para a obtenção de informações em
uma área onde não há estações terrestres para a
coleta de dados.

A razão da escolha desses elementos
como indicadores da qualidade do ar está ligada
a sua maior frequência de ocorrência e aos efeitos
adversos que causam ao meio ambiente.
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Caracterização da área de influência
Indireta - AII
Meteorologia Local
Os maiores valores de precipitação da
região Norte Fluminense ocorrem entre os meses
de novembro e janeiro. Dezembro também é o
mês com maior número de dias de precipitação,
segundo dados do INMET (14 dias/mês). A
temperatura do ar apresentou maiores valores
entre os meses de novembro e fevereiro e os
menores nos meses de junho a agosto. A
umidade relativa do ar não apresentou variações
significativas, sendo elevada durante todo o ano.
Devido às características dos ventos da
região, a dispersão dos poluentes é efetiva.
Qualidade do Ar
Partículas Totais em Suspensão (PTS)
A partir de estudos em área próxima a
cidade de São Francisco de Itabapoana (São
João da Barra) as concentrações de Partículas
Totais em Suspensão apresenta-se em baixas
concentrações, não havendo variações dos
valores de concentração de poluentes médios
horários e mensais. Com esses resultados
percebe-se que não há influência de fontes
significativas de
emissão de
poluentes
atmosféricos.
Como verificado a concentração de
material particulado em suspensão na atmosfera
da cidade de São Francisco de Itabapoana está
compreendida entre 10 e 15 μg/m3, sendo a
concentração das partículas totais em suspensão
baixas nessa área.
Óxidos de Nitrogênio
Segundo o relatório da FEEMA (2007), as
concentrações médias anuais obtidas situaramse em faixas de concentração muito abaixo do
limite padrão, em dados coletados na cidade de
Macaé. Para dióxido de nitrogênio a concentração
máxima horária foi de aproximadamente 100
μg/m3, enquanto o padrão horário é de 300 μg/m3.

Como observado nas imagens obtidas a
partir do site do INPE, com a concentração dos
óxidos de nitrogênio a 40 metros de altitude, entre
os dias 22/12/2012 e 02/01/2013, a concentração
desse poluente na atmosfera é baixa, alcançando
um máximo de 1 ppb.
Observando imagens obtidas a partir do
site do CPTEC, com a concentração dos óxidos
de nitrogênio a 40 metros de altitude, entre os dias
15, 16, 25 e 26 de setembro de 2019, a
concentração desse poluente na atmosfera é
baixa, alcançando um máximo de 2,5 ppb
Monóxido de Carbono
De acordo com o relatório da FEEMA
(2007) as máximas horárias da concentração de
monóxido de carbono para a cidade de Macaé
encontram-se muito abaixo do limite de
concentração estabelecido como padrão horário
da qualidade do ar.
Observando as imagens obtidas entre os
dias 22/12/2012 e 02/01/2013a concentração de
CO na atmosfera não passou de 125 ppb,
mostrando que a área não se encontra poluída
por esse elemento.
Nas observações das imagens nos dias
15, 16, 25 e 26 de setembro de 2019, identificouse que a concentração de monóxido de carbono
também não ultrapassou 125 ppb
Ozônio
A
Resolução
CONAMA
03/90
estabeleceu que a concentração máxima do
poluente ozônio fosse de 160 μg/m3. O relatório
da FEEMA (2007) mostrou que para a cidade de
Macaé os valores encontrados em estações
monitoradas estavam em desconformidade em
relação a esse padrão (por volta de 200 μg/m3).
Como observado nas imagens dos sites,
as concentrações atingiram até 20 ppb entre os
dias 22/12/2012 e 02/01/2013. Portanto a cidade
de São Francisco de Itabapoana não se encontra
poluída por ozônio.
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Observou-se ainda que nos dias 15 e 16 de
setembro de 2019 a concentração de ozônio
atingiu até 30 ppb o que indica uma baixa
concentração. Já nos dias 25 e 25 de setembro
de 2019 a concentração aumentou atingindo 35
ppb o que indica uma concentração moderada na
área de influencia direta.
Compostos Orgânicos Voláteis
Como foi observado nas imagens dos
sites, a concentração de compostos orgânicos
voláteis na área de estudo não ultrapassou 10 ppb
durante o período estudado. Assim á área pode
ser considerada não poluída por esse agente.
De acordo com o relatório da qualidade
de ar realizado pela FEEMA (2007) para o Norte
Fluminense, em 2006, durante 98% do período
monitorado, os níveis de concentração medidos
situaram-se e faixas de índices que qualificaram
o ar como de boa a regular qualidade.
Especificamente no município de Macaé. O
ozônio foi o poluente que apresentou valores
acima do padrão da qualidade do ar.
Porém, os dados do Município de São
Francisco de Itabapoana mostraram que a
qualidade do ar da região pode ser considerada
boa, pois no período analisado, todos os
parâmetros
pesquisados
apresentaram
concentrações baixas na atmosfera.
Qualidade da Água

Durante a coleta das amostras observouse que afluente do rio Guaxindiba apresentava
uma
contaminação
bastante
acentuada,
supostamente de vinhoto, decorrente do
processamento da lavoura de cana-de-açúcar.
Metodologia
No dia 12/12/2012, no período entre 15 horas a
20 horas foram realizadas as coletas de amostras
e mensurações d’água para análise dos seguintes
parâmetros:
Temperatura,
pH,
Oxigênio
Dissolvido, Salinidade, Óleos e Graxas, Sólidos
Totais em Suspensão, Coliformes Totais,
Escherichia coli e Clorofila-a.
Uma vez que alguns parâmetros a serem
mensurados em laboratório são perecíveis, as
amostras foram conservadas em gelo e
imediatamente transportadas dentro de um prazo
de 24 horas para laboratório credenciado no Rio
de Janeiro.
As estações de amostragem estão
apresentadas na tabela 6.3.5 e na figura 6.3.77 a
seguir, devidamente georeferenciadas.
Amostra
1
2
1S
3
2S
4

Considerando-se a possibilidade de uma
possível influência do empreendimento na
qualidade dos corpos d’água na Área de
Influência Indireta – AII e Direta – AID, foram
realizadas amostragens da qualidade d’água dos
principais rios, córregos, poças d’água e praias
existentes nas áreas em estudo.

5
3S
6

Local
Poço Fazenda
Lago/Poça
Fazenda
Praia de
Buena
Rio
Itabapoana
Praia Barra
Itabapoana
Lagoa
Rio
Guaxindiba
Praia de
Guaxindiba
Rio Paraíba do
Sul

Hora
15:56

N
463200.4912160466

E
5459269.969890078

16:45

463441.5861236639

5457941.828976551

16:20

463333.5572048307

5459092.126798716

17:20

474763.55621776526

5464979.496554553

17:40

473686.87819690246

5455874.648374868

18:15

461405.8452599248

5452869.162208451

18:50

459903.84713352786

5454848.256538944

18:37

459864.53986329807

5454609.3603153955

19:50

451737.7008784691

5454560.3532317225

Tabela 6.3.5: Coordenadas dos pontos de coleta de amostras de água

Os parâmetros principais e pertinentes ao
presente estudo referem-se as grandezas
conservativas como salinidade, além de óleos e
graxas bem como as não conservativas como
oxigênio dissolvido e colimetria.
A caracterização da situação atual destes
espelhos d’água é importante para que se
obtenha o cenário real antes da instalação do
empreendimento.
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Figura 6.3.50: Imagem de satélite com a localização dos pontos de
amostragem da qualidade da água. Área do empreendimento em destaque.

Figura 6.3.53: Coleta das amostras analisadas para determinação da
qualidade da água no afluente do rio Itabapoana.

Resultados Obtidos
Medições in loco
Através do equipamento YSI 250A foram
medidos os valores de OD e temperatura.
Figura 6.3.51: Coleta das amostras analisadas para a determinação da
qualidade da água na praia de Guaxindiba

O equipamento Orium 55 Dissolved
Oxygen foi utilizado para medição dos valores do
potencial hidrogenionico (pH) como também da
temperatura.
A figura 6.3.54 apresenta a seguir
identifica os equipamentos utilizados.

Figura 6.3.52: Coleta das amostras analisadas para determinação da
qualidade da água no afluente do rio Guaxindiba.

Figura 6.3.54: Oxímetro e Phmetro utilizados para medição em campo.
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Os resultados obtidos na campanha
encontram-se apresentados em forma de tabela
(Tabela 6.3.6).
A tabela 6.3.6 apresenta alguns dados
obtidos a partir de medições in loco (tempertura,
pH e oxigênio dissolvido), além daquelas
realizadas em laboratório.
Parâmetros

S1

S2

S3

2

3

4

5

6

LQ

Temperatura (°C)

30,4

28,8

29,9

35,3

31,8

32

30,9

28,8

---

pH

7,45

6,9

7,38

7,89

6,9

7,64

6,6

6,6

---

OD (mg/L)

3,16

3,46

3,13

3,53

2,68

2,41

0,91

2,46

---

Tabela 6.3.6: Dados de qualidade da água em pontos amostrados no
Município
de São Francisco de Itabapoana

Análises laboratoriais
As amostras d’água coletadas em campo
foram preservadas e analisadas em laboratório
credenciado pelo INEA (Hidroquímica Engenharia
e Laboratórios Ltda).
A tabela 6.3.7 a seguir apresenta os
resultados das análises laboratoriais dos
parâmetros da qualidade da água pertinentes aos
usos e potenciais poluentes que possam ser
emitidos pelo empreendimento no futuro.
Parâmetr
os

S1

S2

S3

2

3

4

5

6

Limite de
Quantifica
ção

Salinidad
e

35,2
2

32

27,8
5

1,0
8

5,6
2

1,5
6

1,09

5,1
6

0,1

<10

<1
0

<10

<10

<10

<10

<10

<10

10

57

62

95

54

26

48

26

81

1

Óleos e
Graxas
Totais
(mg/L)
Sólidos em
Suspensão
Totais
(mg/L)
Coliformes
Totais
(NMP/100
mL)
Escherichia
coli
(NMP/100
mL)
Clorofila A
(μg/L)

4,5

35
0

2

24
0

3500

170

700

350
0

1700
00

350
0

4000

240
0

Tendo em vista o empreendimento que
será implantado, também foram observados
parâmetros da qualidade da água que possam
sofrer alteração em função dos produtos que
possam vir a ser manuseados no futuro na
operação do empreendimento
Desta forma no ponto 1 foram realizadas
análises de orgânicos voláteis, inorgânicos,
bacteriológicos, metais e hidrocarbonetos. Por
esse motivo seus dados serão apresentados
separadamente, na tabela 6.3.8 abaixo.
Parâmetros
Temperatura (°C)
pH
OD (mg/L)
ORGÂNICOS VOLÁTEIS
1,2 Diclorobenzeno (mg/L)
1,4 Diclorobenzeno (mg/L)
Etilbenzeno (mg/L)
Monoclorobenzeno (mg/L)
Tolueno (mg/L)
Xilenos (mg/L)
INORGÂNICOS
Cloretos (mg/L)
Cor Aparente (uH)
Dureza Total (mg/L)
Gosto
Nitrogênio Amoniacal (mg/L)
Odor
Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L)
Substâncias Tensoativas que
ReagemCom o Azul de Metileno
(mg/L)
Sulfatos (mg/L)
Sulfetos de hidrogênio (mg/L)
Turbidez (uT)
BACTERIOLÓGICO
Coliformes Totais (NMP/100mL)
Escherichia coli (NMP/100mL)
METAIS
Alumínio Total (mg/L)
Ferro Total (mg/L)
Manganês Total (mg/L)
Sódio Total (mg/L)

Resultado
27,4
3,3
1

Limite de Quantificação

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

150,4
<5
106,5
NãoObjetável
0,21
Inodoro
277

0,1
5
0,1
Não Aplicável
0,01
Não Aplicável
1

<0,1

0,1

17
<0,02
7,6

1
0,02
0,01

Ausência
Ausência

1,1
1,1

0,16
7,487
<0,013
83,929

0,094
0,047
0,013
0,009

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA
Resultados

Faixa
Aceitável
de
Recuperação

Dibromofluoromerano (Surrogate) (%)

---

---

p-Bromofluorobenzeno (Surrogate) (%)

---

---

Tolueno - d8 (Surrogate) (%)

72

---

Parâmetros
1,8
Recuperação Voláteis (mg/L)

7,5

5,
6

3500
12,3

120
7,7

490
6,9

490
53

7,3

8

1,8
1,8

Tabela 6.3.7: Dados de qualidade da água em pontos amostrados na cidade
de São Francisco de Itabapoana

Visando confirmar as condições de
potabilidade da água onde hoje existe a sua
utilização foi realizada a análise mais apurada
para o poço existente (estação 1) na Área
Diretamente Afetada - ADA.

Controle Alumínio
Concentração do Branco da Digestão (mg/L)
LCS (%)

<0,094

---

92,1

80-120

Controle Ferro
Concentração do Branco da Digestão (mg/L)
LCS (%)

<0,047

---

98,1

80-120

<0,013

---

Controle Manganês
Concentração do Branco da Digestão (mg/L)
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LCS (%)

98,8

80-120

Controle Sódio
Concentração do Branco da Digestão (mg/L)

<0,009

---

LCS (%)

102,1

80-120

Branco Voláteis

Estireno (μg/L)

N.D

Etilbenzeno (μg/L)

N.D

Hexaclorobutadieno (μg/L)

N.D

Isopropilbenzeno (μg/L)

N.D

m,p-Xileno (μg/L)

N.D

1,1,1,2-Tetracloroetano (μg/L)

N.D

Metiletilcetona (μg/L)

N.D

1,1,1-Tricloroetano (μg/L)

N.D

Monoclorobenzeno (μg/L)

N.D

1,1,2,2-Tetracloroetano (μg/L)

N.D

MTBE (μg/L)

N.D

1,1,2-Tricloroetano (μg/L)

N.D

Naftaleno (μg/L)

N.D

1,1,2-Tricloroporpano (μg/L)

N.D

n-Butilbenzeno (μg/L)

N.D

1,1-Dicloroetano (μg/L)

N.D

n-Propilbenzeno (μg/L)

N.D

1,1-Dicloroeteno (μg/L)

N.D

o-Xileno (μg/L)

N.D

1,1-Dicloropropano (μg/L)

N.D

p-Bromofluorobenzeno (Surrogate) (%)

N.D

1,2,3-Triclorobenzeno (μg/L)

N.D

p-Isopropiltolueno (μg/L)

N.D

1,2,3-Tricloropropano (μg/L)

N.D

sec-Butilbenzeno (μg/L)

N.D

1,2,4-Triclorobenzeno (μg/L)

N.D

Sulfeto de Carbono (μg/L)

N.D

1,2,4-Trimetilbenzeno (μg/L)

N.D

Terc-Butilbenzeno (μg/L)

N.D

1,2-Dibromo-3-Cloropropano (μg/L)

N.D

Tetracloreto de Carbono (μg/L)

N.D

1,2-Dibromoetano (μg/L)

N.D

Tetracloroeteno (μg/L)

N.D

1,2-Diclorobenzeno (μg/L)

N.D

Tolueno (μg/L)

N.D

1,2-Dicloroetano (μg/L)

N.D

Tolueno-d8 (Surrogate) (%)

N.D

1,2-Dicloropropano (μg/L)

N.D

Trans-1,2-Dicloroeteno (μg/L)

N.D

1,3,5-Triclorobenzeno (μg/L)

N.D

Trans-1,3-Dicloropropeno (μg/L)

N.D

1,3,5-Trietilbenzeno (μg/L)

N.D

Trans-1,4-dicloro-2-buteno

N.D

1,3-Diclorobenzeno (μg/L)

N.D

Tricloroeteno

N.D

1,3-Dicloropropano (μg/L)

N.D

1,4-Diclorobenzeno (μg/L)

N.D

2,2-Dicloropropano (μg/L)

N.D

2-Clorotolueno (μg/L)

N.D

4-Clorotolueno (μg/L)

N.D

4-Metil-2-Pentanona (μg/L)

N.D

Acetona (μg/L)

N.D

Benzeno (μg/L)

N.D

Bromobenzeno (μg/L)

N.D

Bromoclorometano (μg/L)

N.D

Bromodiclorometano (μg/L)

N.D

Bromofórmio (μg/L)

N.D

Cis-1,2-Dicloroeteno (μg/L)

N.D

Cis1,3-Dicloropropeno (μg/L)

N.D

Cis-1,4-Dicloro-2-Buteno (μg/L)

N.D

Cloreto de Vinila (μg/L)

N.D

Clorofórmio (μg/L)

N.D

Clorometano (μg/L)

N.D

Dibrimoclorometano (μg/L)

N.D

Dibromometano (μg/L)

N.D

Diclorometano (μg/L)

N.D

LCS Voláteis
1,1-Dicloroeteno (%)

74

70-130

Benzeno (%)

90

70-130

Monoclorobenzeno (%)

83

70-130

p-Bromofluorobenzeno (Surrogate) (%)

---

70-130

Tolueno (%)

92

70-130

Tolueno-d8 (Surrogate) (%)

102

70-130

Tricloroeteno (%)

70

70-130

Tabela 6.3.8: Dados de qualidade da água no ponto 1 (Poço localizado na
DA)

Avaliação dos Resultados
No que tange a balneabilidade das águas
litorâneas, a estação S3 (Praia de Guaxindiba) foi
a única localidade que apresentou valores fora
dos padrões de aceitabilidade (superior a 1000
NMP/100 ml). Tanto a estação S1 (Praia de
Buena) como S2 (Praia Barra de Itabapoana)
estão dentro dos padrões de aceitabilidade.
Suspeita-se que a fonte poluidora na Praia de
Guaxindiba é oriundo do rio Guaxindiba (afluente)
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cujos parâmetros também se mostraram bem
acima do limite de tolerância.
No que tange a qualidade da água dos
rios, o rio Guaxindiba (afluente, estação 5) e o rio
Paraíba do Sul apresentaram valores de
colimetria
inadequados
para
os
usos
preconizados.
O restante das estações de rios (3, 5, 6)
apresentam teores da qualidade d’água dentro
dos padrões de aceitabilidade.
Qualidade da Água do Rio
Itabapoana
Percebe-se que a qualidade do espelho
d’agua marinho na AID e ADA relativo ao terminal
marítimo e área do percurso do aqueduto
projetado tem forte influência da qualidade da
água lançada pela foz do Rio Itabapoana. Uma
vez que a proximidade da foz do Rio Itabapoana
sem dúvida afeta as condições da água presente
na região costeira.
Neste
caso
torna-se
relevante
caracterizar a variação da qualidade da água do
Rio Itabapoana ao longo do seu percurso.
No trabalho de SOUZA Jr.; OLIVEIRA
(2017) foi realizado a análise de qualidade do Rio
Itabapoana de acordo com os parâmetros físicoquímicos e microbiológicos. E os resultados foram
comparados com os limites estabelecidos pela
Resolução CONAMA 357/2005.
Os parâmetros analisados foram pH, turbidez,
condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos,
oxigênio dissolvido e coliformes termotolerantes.
As campanhas de monitoramento foram
realizadas em cinco dias nos meses de junho,
julho, agosto, setembro e novembro de 2014,
abrangendo o período de seca e chuva dessa
região.
Na figura abaixo é possível observar a
localização dos pontos de coleta no Rio
Itabapoana.

Figura 6.3.55: Pontos de coleta no Rio Itabapoana (Fonte: SOUZA Jr.;
OLIVEIRA, 2017).

O parâmetro pH apresentou valores
mínimos e máximos de 6,5 e 8,4,
respectivamente, e média de 7,5. A Resolução
CONAMA 357/2005 estabelece o valor máximo
de 9,0 e mínimo de 6,0, para as águas das
classes 1, 2 e 3. Todos os pontos apresentaram
valores em conformidade com a legislação,
ficando dentro do limite mínimo de 6,0 e máximo
de 9,0 estabelecido pela Resolução.
O parâmetro Turbidez apresentou
variação entre 1,6 NTU e 26 NTU, e média de 6,3
NTU. A resolução CONAMA nº 357/2005
estabelece que os valores de turbidez não devem
ultrapassar 40 UNT, para classe 1, e 100 UNT,
para as classes 2 e 3. Todas as amostras
analisadas estavam dentro do limite estabelecido
pela Resolução.
A Condutividade Elétrica apresentou
amplitude de 23,4 μS/cm a 73,6 μS/cm, e uma
média de aproximadamente 48,9 μS/cm.
No
parâmetro
Sólidos
Totais
Disponíveis, os resultados apresentaram valores
crescentes da montante para a jusante do rio.
As
concentrações
de
Oxigênio
Dissolvido (OD) apresentaram concentrações
mínimas de 6mg/L, e máximas de 10mg/L. Todos
os pontos amostrados estão de acordo com o
disposto pela resolução CONAMA nº 357 (2005)
que classifica como classe 1 os corpos d’água
com o limite não inferior a 6 mg O/L, classe 2, não
inferior a 5 mg O/L e classe 3, não inferior a 4 mg
O/L e superior a 2 mg O/L.
As
análises
de
Coliformes
termotolerantes foram as que apresentaram os
piores resultados. A Resolução CONAMA 357/05
para águas doces de classe 2 estabelece que o
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limite para coliformes termotolerantes é de 1000
NMP/100mL (Número mais provável). Os
resultados apresentaram valores mínimos 2
NMP/100mL e máximo, em diversos pontos, de
2419,6 NMP/100mL. Os valores mais altos
ocorreram, principalmente, em pontos próximos a
aglomerados urbanos, ou seja, locais com grande
despejo de efluentes sem tratamentos.
De forma geral os parâmetros analisados
nesta pesquisa demonstram estar de acordo com
os limites estabelecidos pela Resolução,
apresentando resultados compatíveis com as
classes 1 ou 2. No entanto, devido à análise de
poucos parâmetros não é possível concluir a que
classe o Rio Itabapoana poder ser enquadrado.
Foi concluído que ocorreu uma diminuição na
qualidade da água a jusante do rio. Os
parâmetros que apresentaram os piores
resultados foram turbidez e coliformes,
demonstrando que a falta de saneamento básico
e a erosão são as principais causas da
degradação da qualidade da água do Rio
Itabapoana
Conclui-se, no entanto, que os valores
obtidos na qualidade da água do Rio Itabapoana
são compatíveis para atividade industrial, com
eventuais condicionamentos posteriores para o
tipo de operação a ser colocada em marcha.
Para efeito de consumo humano
(potabilidade) necessitaria de tratamento da água
(ETA) da água bruta captada para atingir os
parâmetros da legislação federal em vigor.

Mapeamento da Qualidade de água
subterranea em São Francisco de
Itabapoana – RJ
Em função do traçado das linhas de
escoamento (aqueduto, gasoduto) torna-se
relevante entender a distribuição espacial da
influência das águas subterrâneas nas fundações
e
mesmo
quanto
a
uma
possível
influência/interferência
(contaminação)
na
qualidade da água do lençol freático.

para água de consumo humano. Foram
estudadas vinte e uma localidades e analisados
parâmetros físico-químicos (pH, turbidez, cloro
total, salinidade) e parâmetros microbiológicos
(coliformes totais e coliformes termotolerantes).

(Figura 6.3.56: Mapa temático relativo ao parâmetro Cloro
Total (Fonte: SILVA; OLIVEIRA, 2014).

Toda a região costeira apresentou uma
concentração máxima de cloro de 0,058 mg/L. E
no geral foi verificado um número muito alto de
amostras fora dos parâmetros estabelecidos na
legislação, de no mínimo 0,2 mg/L. Isso ocorre
visto que a água nessa região não é proveniente
de abastecimento público, portanto a presença de
cloro nas amostras, de acordo com a legislação,
só ocorreria por iniciativa dos moradores ou de
origem natural (SILVA; OLIVEIRA, 2014).
O parâmetro pH na região costeira
apresentou grande variação com valor mínimo de
2 e máximo de 7,93. O ponto mais próximo da
Praia de Barreirinha apresentou pH entre 4,91 e
5,99. Valores mais altos do pH são observados
nas localidades próximas a foz do Rio
Guaxindiba, e nas áreas alagáveis pelas cheias
do Rio Paraíba do Sul, provavelmente nos dois
casos por influência marinha de (SILVA;
OLIVEIRA, 2014).

No trabalho de SILVA; OLIVEIRA (2014)
foi feito um mapeamento da qualidade da água
subterrânea consumida nas localidades de São
Francisco de Itabapoana, onde se verificou a sua
conformidade com os padrões de potabilidade
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Guaxindiba que possui uma alta influência
marinha resultando numa salinidade maior que
nas outras áreas da costa. Na região mais a norte
do município o aumento da salinidade pode ser
explicado pela intrusão de língua salina via Rio
Itabapoana (SILVA; OLIVEIRA, 2014).

Figura 6.3.57: Mapa temático relativo ao parâmetro pH (Fonte: SILVA;
OLIVEIRA, 2014

A turbidez também apresentou grande
variação na Região costeira de São Francisco de
Itabapoana atingindo um valor máximo de 15,04
UT . Sabendo que o valor de turbidez aceitável
pata consumo humano é de até 5 UNT, segundo
Portaria Nº 2914 de 12/12/2011 do MNINISTÉRIO
DA SAÚDE. As áreas que apresentaram um valor
de turbidez mais elevado estão próximas ao Rio
Guaxindiba e Paraíba do Sul. Tal fator contribui
para o aumento da turbidez (SILVA; OLIVEIRA,
2014).

Figura 6.3.58: Mapa temático relativo ao parâmetro turbidez (Fonte: SILVA;
OLIVEIRA, 2014).

Figura 6.3.59: Mapa temático relativo ao parâmetro salinidade (Fonte:
SILVA; OLIVEIRA, 2014).

Considerando o uso da água para
consumo humano, o Valor Máximo Permitido VMP para coliformes totais é a ausência em 100
ml de água. A partir da figura é possível observar
que poucas amostras estavam dentro dos
padrões e não possuíam contaminação por
coliformes totais. Os altos valores de coliformes
totais nessa região é explicado pela falta de
saneamento básico. No geral todas as
residências analisadas possuía como disposição
final de dejetos sanitários a fossa (sumidouro),
pois a maior parte do município não dispõe de
esgotamento sanitário. Tal fator contribui para os
altos valores de coliformes totais, principalmente
nas regiões de maior aglomerado urbano como a
localidade de Guaxindiba. Outra localidade que
merece atenção é a área conhecida pelo lixão de
São Francisco de Itabapoana onde o lixo era
depositado sem nenhuma preparação (SILVA;
OLIVEIRA, 2014). Salienta-se que a AID não
apresentou coliformes totais em suas amostras.

Em relação ao parâmetro salinidade,
segundo a Portaria Nº 2914 de 12/12/2011 águas
consideradas ideais para consumo humano
possuem salinidade menor que 0,5 %, na figura
as localidades que apresentam esse padrão
estão situadas na área em branco. As outras
regiões com coloração azul e lilás verificaram uma
tendência de água salobra estando fora do
padrão estabelecido. Tal resultado pode ser
explicado pela proximidade a costa marinha que
pode ser influenciada pela percolação da água do
mar. Pode ser destacada a área da foz do Rio
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foi verificada na grande maioria dos poços
alternativos principalmente por coliformes.
Caracterização do nível de Ruído

Figura 6.3.60: Mapa temático relativo ao parâmetro Coliformes Totais
(Fonte: SILVA; OLIVEIRA, 2014).

Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE, a
simples
presença
de
Coliformes
Termotolerantes numa amostra de água de 100
ml acarreta numa não conformidade e invalida o
uso deste manancial. Como já foi comentado
anteriormente a região de estudo não apresenta
esgotamento sanitário em boa parte da cidade o
que resulta no despejo de efluentes in natura
diretamente em fossas rudimentares construídas
irregularmente e muito próximas ao poço de
captação de água para consumo humano. Tal
fator resulta em valores elevados de coliformes
termotolerantes nestes ambientes (SILVA;
OLIVEIRA, 2014). Vale destacar que segundo a
figura a AID que está localizada na Praia de
Barreirinha
não
apresenta
Coliformes
Termotolerantes. .

O presente item deste estudo objetiva
caracterizar a situação atual do nível de ruído na
Área Diretamente Afetada - ADA antes da
implantação do empreendimento. Tal iniciativa
procura balizar as condições naturais de ruídos
de modo a orientar as condições futuras do nível
de som apresentados durante a fase de
instalação e de operação do empreendimento.
Metodologia de coleta
Visando caracterizar a ADA quanto aos
aspectos de ruído antes da instalação do
empreendimento foi realizado o levantamento no
dia 11/12/12 para o período vespertino (entre
16:00 e 18:00 horas).
No dia seguinte, 12/12/12 foi realizada a
caracterização para o período matinal (entre 6:00
e 10:00 horas).
O método utilizado foi o de 4 amostragens
dentro dos respectivos períodos (vespertino e
matutino) anotando-se os valores mínimos,
médios, máximos mensurados dentro de um
intervalo de 5 minutos.
Foram considerados
amostragem a saber:

3

pontos

de

a) Próximo a RJ-190: Ponto A.
b) No meio da área de intervenção: Ponto B.
c) Próximo a praia: Ponto C.
A tabela 6.3.9 apresentada a seguir
localiza através de coordenadas os pontos
amostrados para caracterização do nível do ruído
na área estudada e a figura 6.3.62 apresentam a
localização dos mesmos.
Coordenadas

Pontos
Figura 6.3.61: Mapa temático relativo ao parâmetro Coliformes
Termotolerantes(Fonte: SILVA; OLIVEIRA, 2014).

A utilização de água de poço para
consumo humano nas análises consideradas são
pouco recomendáveis. A contaminação do lençol

S

W

(A) RJ-190

7628465.33889

289699.399

(B) Meio

7628423.83529

290201.107173

(C) Praia

7628263.09593

290761.375384

Tabela 6.3.9: Coordenadas dos pontos amostrados para a caracterização do
nível do ruído na área estudada.
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A
C
B
A
C
B
A

17:12
17:20
17:27
17:34
17:43
17:50
17:55

56
58
65
54
58
68
57

72
70
75
71
71
73
73

90
88
86
87
85
84
86

Tabela 6.3.10: Amostras coletadas no período vespertino em 11 de
dezembro de 2012.

Figura 6.3.62: Imagem de Satélite com a localização dos pontos amostrados
para a caracterização do ruído na área do empreendimento.

Figura 6.3.63: Localização do ponto A, próximo a rodovia RJ -190.

Ponto

Hora

Mín (dB)

Médio (dB)

Máx (dB)

C

06:45

55

58

65

B

06:53

53

62

70

A

06:57

49

62

78

C

07:06

53

59

77

B

07:13

52

68

75

A

07:21

48

62

90

C

07:30

52

58

62

B

07:37

51

62

75

A

07:43

48

54

78

C

07:51

53

58

62

B

08:59

49

63

72

A

09:03

50

63

74

Tabela 6.3.11: Amostras coletadas no período matutino em 12 de dezembro
de 2012.

A partir desses dados foram gerados os
seguintes gráficos para efeito de comparação
entre os valores obtidos.
Medições de ruído (dB) Ponto A (RJ-190)

Figura 6.3.63: Localização do ponto B, no centro geográfico da área de
estudo.
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Figura 6.3.64: Localização do ponto C, próximo a praia de Barrinhas em São
Francisco de Itabapoana - RJ.
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Figura 6.3.65: Valores máximos, mínimos e a média das medições de ruído
no local do empreendimento coletados no ponto A.

Resultados Obtidos
Os resultados obtidos na campanha
encontram-se apresentados nas tabelas a seguir:
Ponto
C
B
A
C
B

Hora
16:27
16:39
16:46
17:00
17:07

Mín (dB)
57
57
56
57
60

Médio (dB)
70
71
72
73
75

4

Medições

Máx (dB)
90
92
90
88
88
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Equipamento Utilizado

Medições de ruído (dB) Ponto B (Meio)
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Decibéis (dB)
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Medições

Figura 6.3.66: Valores máximos, mínimos e a média das medições de ruído
no local do empreendimento coletados no ponto B.

Para a coleta de dados foi utilizado o
decibelímetro EXTECH modelo 407735 que
funciona na faixa de 35 até 130 dB. O
equipamento
realiza
medidas
pontuais,
necessitando de um observador para a tomada
dos valores do som ambiente. Assim foi utilizado
um mesmo observador para minimizar os erros
relativos de leitura do equipamento.
As medições foram realizadas com o
cuidado de evitar as interferências do vento na
obtenção dos valores mensurados pelo aparelho.

Medições de ruído (dB) Ponto C (Praia)
100
90

Decibéis (dB)

80
70

Mín (Tarde)

60

Médio (Tarde)

50

Máx (Tarde)

40

Mín (Manhã)

30

Médio (Manhã)
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Máx (Manhã)

10
0
1
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3

4

Medições

Figura 6.3.67: Valores máximos, mínimos e a média das medições de ruído
no local do empreendimento coletados no ponto C.

As médias anotadas para caracterizar o
cenário de ruído antes da instalação do
empreendimento encontram-se apresentadas na
tabela abaixo.
Figura 6.3.68: dados referentes ao ruído na região do empreendimento

Manhã
Pontos

Mín

Médio

Máx

A

48,75

60,25

80

B

51,25

63,75

73

C

53,25

58,25

66,5

Tabela 6.3.12: Média dos valores coletados para os ruídos no período da
manhã, em decibéis.

Noite
Pontos

Mín

Médio

Máx

A

55,75

72

88,25

B

62,5

73,5

87,5

C

57,5

71

87,75

Avaliação dos Resultados
De modo geral todos os valores de ruídos
em todos os pontos no período da tarde foram
superiores aqueles medidos no período da
manhã. A variação média é entre 10% e 20%
superior ao valor correspondente ao período da
manhã.
Os valores de ruído medianos para o
período da manhã e da tarde são,
respectivamente, foram de 72,9 dB e 61,67 dB.

Tabela 6.2.13: Média dos valores coletados para os ruídos no período da
noite, em decibéis.
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Jana e pelos Granitóides Pós Tectônicos
Cambrianos (Granito Morro do Côco).
A cobertura sedimentar Cenozóica é
representada pelos sedimentos do Terciário da
Formação
Barreiras
e
Quaternário,
caracterizadas por depósitos fluviais, praiais,
lagunares, aluvionares e colúvio-aluvionares.
A. Complexo Paraíba do Sul
Figura 6.3.69: Valores do ruído na área de estudo, com valores máximos,
mínimos e médios de todos os horários amostrados.

Caracterização Geológica e
Geomorfológica
Neste item serão apresentadas as
caracterizações geológica e geomorfológica da
Área de Influência Indireta - AII do
empreendimento.
Metodologia
Com base no roteiro de estudos e
levantamentos propostos pelas diretrizes acima
mencionadas foram utilizadas metodologias
particulares para cada área de interesse.
Foi realizada uma caracterização e
elaboração de mapas regionais da geologia e
geomorfologia com base em dados obtidos em
trabalhos pontuais e informações contidas nos
mapas da CPRM, de geologia, geomorfologia,
hidrogeologia do Rio de Janeiro, escala
1:400.000, de 2001.
Para o levantamento dos recusos
minerais na Área Diretamente Afetada - ADA foi
consultado o banco de dados do Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM), SIGMINE
– Sistema de Informação Geográfica da
Mineração e Cadastro Mineiro, disponível em
www.dnpm.gov.br.
Geologia
Área de Influência Indireta - AII
A área de estudo tem como constituição
gnaisses e granitóides Pré–Cambrianos e a
cobertura sedimentar Cenozóica.
As unidades Pré–Cambrianas são
representados pelos paragnaisses do Complexo
Paraíba do Sul, pelos granitoides da Suíte Bela

Apesar das definições originais, datadas
ainda da primeira metade do século 20, e
conferindo-lhe
sempre
um
caráter
essencialmente supracrustal, o Complexo
Paraíba do Sul (CPS) representa uma unidade
estratigráfica que sofreu grandes modificações
nas caracterizações estratigráficas, petrográficas
e tectônicas.
A princípio foram inclusos gnaisses
diversos e migmatitos, charnockitos, mármores,
tactitos e “metaquartzitos”. Em seguida, foi
empregado pela primeira vez o termo Complexo
Paraíba do Sul para designar o conjunto de
gnaisses granadíferos e kinzigitos da região
costeira, do vale do rio Doce ao Rio de Janeiro.
Parte dos “gnaisses” mostraram-se
produtos ortoderivados. Foram definidas duas
faixas principais de ocorrência do complexo. Na
primeira, exposta nas regiões ocidental e norte do
estado, com grande continuidade física,
estendendo-se desde a divisa com São Paulo até
o Espírito Santo, foram distinguidas três unidades
informais: São Fidélis, Italva e Itaperuna. A outra
faixa, em trabalhos anteriores designada de
Lumiar - Rio Bonito, com prolongamentos no
sentido de Campos, está situada na região da
Serra do Mar e contém litótipos aqui agrupados
na Unidade São Fidélis.
Várias lentes menos expressivas, em
especial dessa última unidade, encontram-se
dispersas em meio a rochas ortognáissicas,
charnockíticas e granitóides, sendo uma das mais
notáveis a definida na região da cidade do Rio de
Janeiro. Em trabalhos cartográficos de escala
regional, a representação cartográfica e a
discriminação entre paragnaisses parcialmente
fundidos (migmatitos) e granitóides S é bastante
precária. São observadas freqüentemente
passagens gradacionais entre o que se
convencionou designar de granito S e suas
encaixantes. Portanto, o desenho dessas
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unidades, no presente mapa geológico do estado,
deve sofrer, ainda, profundas alterações.

particular do último, essas estruturas migmatíticas
adquirem uma óbvia conotação sintectônica.

O Complexo Paraíba do Sul é composto
por três unidades estratigráficas informais,
estabelecidas com base nos respectivos
conteúdos líticos: Unidade Itaperuna, Unidade
Italva e Unidade São Fidelis. Esta última unidade
que é aflorante na região encontra-se descrita a
seguir.

As estruturas sedimentares comumente
preservadas correspondem a bandamentos
primários e refletem variações nas proporções
relativas de areia, argila e carbonatos. No caso
dos ritmos verificados nas alternâncias de
gnaisses quartzosos e aluminosos, junto com
estruturas do tipo grano decrescências
ascendentes, é possível interpretá-los como
fluxos gravitacionais ou, mais especificamente, de
correntes de turbidez relativamente densas. Ao
longo da zona de cisalhamento do rio Paraíba do
Sul predominam milonitos com estrutura de fluxo
bem definida, e os gnaisses são comumente
laminados ou bandados. Os porfiroclastos são
abundantes, milimétricos, com formas sigmoidais,
estirados ou arredondados, e constituídos de
feldspato translúcido ou branco, na maioria das
vezes plagioclásio.

A Unidade São Fidélis representa a maior
parte da área de ocorrência do Complexo Paraíba
do Sul, sendo constituída essencialmente por
metassedimentos
detríticos,
pelitograuvaqueanos:
granada-biotita-(sillimanita)
gnaisses quartzo-feldspáticos (metagrauvacas),
com ocorrência generalizada de bolsões e veios
de leucossomas graníticos derivados de fusão
parcial in situ e injeções. Variedades portadoras
de cordierita e sillimanita (kinzigitos), comumente
apresentando horizontes de xistos grafitosos,
exibem contatos transicionais com os granadabiotita gnaisses.
De ocorrência mais restrita, por vezes são
observadas intercalações de quartzitos (qz),
rochas metacarbonáticas e calcissilicáticas (ca),
além de corpos de anfibolitos e concentrações
manganesíferas (gonditos). Em domínios menos
deformados podem ser percebidas localmente
estruturas de ressedimentação, decorrentes de
fluxos turbidíticos (metaturbiditos).
Os paragnaisses quartzo-feldspáticos
são compostos predominantemente de quartzo,
feldspato
(plagioclásio)
e
biotita,
com
percentagens variadas de granada, e são os de
distribuição mais ampla no interior do CPS. O seu
caráter paraderivado é de reconhecimento
relativamente difícil, ainda em escala de
afloramento, quando eles não se encontram
associados com pelo menos um dos termos
portadores de excesso de sílica, alumina ou
carbonatos, descritos mais adiante. Muitas
dessas exposições correspondem aos chamados
“gnaisses bandados” ou “gnaisses fitados” da
região do vale do rio Paraíba do Sul. Costumam
apresentar um típico aspecto migmatítico, tendo
sido descritos quase sempre, nos trabalhos
anteriores, como metatexitos de estrutura
estromática a flebítica. Devido ao notável
paralelismo entre as bandas de paleossoma
(biotita-plagioclásio gnaisse) e neossoma
(quartzo-feldspático),
sucessivamente
alternadas, qualquer que seja a origem ou forma

O quartzo também aparece estirado,
muitas vezes formando níveis descontínuos. Os
gnaisses aluminosos granadíferos e kinzigitos
têm uma área de ocorrência bastante expressiva
ao longo da faixa que se estende próximo e
paralelamente ao litoral, conforme foi assinalado
por Silva & Ferrari (1976). Faixas menores foram
identificadas por Machado Fº et al. (1983) entre
Mangaratiba e Três Rios, a mais proeminente
compondo parte da serra das Araras, onde
gradacionam para granitóides tipo S. Em alguns
segmentos amonótona predominância de
gnaisses aluminosos é quebrada apenas pela
presença de rochas calcissilicáticas, e o registro
de quartzitos e rochas anfibolíticas é ainda mais
esparso. Por vezes são portadores de grafita
(kinzigíticos) e derivados de sedimentos
pelíticos/folhelhos e grauvacas.
Esta é também uma das conclusões de
Grossi Sad & Dutra (1988), com base em análises
litogeoquímicas
dos
kinzigitos.
O
seu
posicionamento intermediário entre os campos
dos folhelhos e das grauvacas é sugestivo de
sedimentos originalmente arenosos, mas com um
grau relativamente baixo de maturidade textural.
São rochas de cor cinza, granulação fina a média,
com uma textura blastomilonítica a milonítica ao
longo das zonas de cisalhamento. Os gnaisses
estão manchados por porfiroclastos de feldspato
e por abundantes cristais de granada. Grafita e
sillimanita fibrosa ou prismática fazem parte da
assembléia mineral, embora ocorram como
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constituintes menores. O quartzo é lenticular e a
biotita é de uma variedade rica em titânio. Quando
presente, o ortoclásio é mais abundante que a
microclina, o plagioclásio tem a composição de
oligoclásio e a magnetita é o principal mineral
acessório.
As rochas calcissilicáticas constituem
numerosas e pequenas lentes e boudins, tendo
sido identificadas algumas ocorrências maiores
em Casimiro de Abreu e próximo ao litoral da baía
da Ilha Grande (Machado Fº et al., 1983).
Ocorrem intercaladas ou associadas aos corpos
de mármores, anfibólio gnaisses e biotita
gnaisses, e os protólitos devem corresponder a
sedimentos carbonáticos contendo abundantes
impurezas siliciclásticas. Grossi Sad & Dutra
(1988)
sugeriram
composições
originais
intermediárias
entre
rochas
pelíticas/argilosas/carbonáticas e grauvacas. São
de coloração esverdeada a esbranquiçada, de
granulação fina, aspecto sacaroidal e estrutura
maciça ou bem foliada a bandada. A textura é
poligonal, com junções tríplices. A mineralogia
básica compreende quartzo, plagioclásio (variável
de oligoclásio a bytownita), carbonato, diopsídio,
esfeno e apatita. Algumas variedades podem
conter microclina, anfibólio (hornblenda e
actinolita), minerais opacos, epidoto, escapolita,
brucita, biotita e clorita, além de granada, zircão
e pirita.
Os
quartzitos
constituem
corpos
descontínuos, intercalados nos gnaisses devido
ao dobramento regional, e as maiores porções
encontram-se a sudeste de Carmo, a nordeste de
Miguel Pereira e nas serras da Taquara e das
Araras. Segundo Grossi Sad &Dutra (1988), que
os consideraram típicos da denominada
“Formação Itaocara”, os corpos de quartzitos são
delgados, quase sempre com espessuras
aparentes inferiores a 20m, podendo atingir
centenas de metros. São rochas de granulação
fina a grossa, coloração cinza-esbranquiçada a
amarelada, fraturadas e de brilho vítreo. Por
vezes exibem passagens gradacionais para
termos ricos em micas (quartzo xistos) ou em
feldspatos (gnaisses quartzosos), exemplificando
variações laterais e verticais de fácies.
Representam os metassedimentos da série com
excesso de sílica e contêm teores variáveis de
micas (biotita, muscovita e/ou sericita), feldspatos
(microclina e plagioclásio, freqüentemente
caulinizados), sillimanita (fibrosa ou prismática),
granada e magnetita, além de zircão, rutilo e

apatita como minerais acessórios. Os grãos de
quartzo apresentam contornos angulosos,
xenoblásticos e estão imbricados, formando um
mosaico de contatos nítidos.
Anfibolitos, de acordo com Silva & Ferrari
(1976), são rochas freqüentemente encontradas
no
interior
do
CPS,
apresentando
o
desenvolvimento nítido de uma estrutura planar
(xistosidade). Ocorrem intercalados nos gnaisses,
mormente concordantes com a estrutura bandada
dos mesmos, bem como nos corpos lenticulares
de rochas carbonáticas. As espessuras dos
anfibolitos são variáveis desde alguns poucos
centímetros até várias dezenas de metros, mas
comumente são decimétricos. Brandalise et al.
(1976) descreveram leitos com grande
persistência lateral e estruturas dobradas com
espessamento das charneiras (dobras similares),
considerando-os, ao menos em grande parte,
como resultantes do metamorfismo de rochas
máficas.
Apresentam uma cor cinza-médio a
escuro, com tonalidade esverdeada e uma
granulação fina a média. Ao microscópio revelam
uma textura granoblástica a nematoblástica e
associações
mineralógicas
comumente
representadas por anfibólio (hornblenda),
plagioclásio (andesina, por vezes em cristais
relictos hipidiomórficos e zonados), biotita e
algum quartzo. Os constituinte s acessórios são a
apatita, titanita e zirconita, e entre os produtos de
alteração ocorrem carbonato, epidoto, sericita e
clorita.
B.

Suíte Desengano

A Suíte Desengano, foi cartografada
como metassedimentos do Complexo Paraíba do
Sul, integrando o denominado Complexo São
Fidélis-Pão de Açúcar. Ocorre na região nordeste
do estado, estendendo-se na direção NE por
cerca de 200km, desde Niterói até as
proximidades de Italva. É composto por cerca de
uma dezena de lentes estreitas (1-4km) e
alongadas
(até
100km)
inseridas
nos
paragnaisses pelíticos e grauvaqueanos do
Complexo Paraíba do Sul.
Os granitóides formam uma extensa
sucessão de pães de açúcar no vale do
Desengano, destacando-se dos paragnaisses,
restritos às porções mais baixas do vale. No
extremo-norte desse domínio, os granitóides
passam a apresentar freqüentes manchas de
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granada charnockito, passando gradativamente
para corpos charnockíticos isolados e mesmo
para os granada charnockitos da Suíte Bela
Joana. Na suíte foram englobados os granitos
Santa Tereza, Quartéis, Carapebus, Serra da
Concórdia e Cassarotiba.
São plútons sintectônicos associados a
um regime transpressivo dextral, de direção NESW apresentando discreta a forte foliação
milonítica sobreposta à textura magmática. Não
existem trabalhos de detalhe nessa unidade.
São granitos à granada e biotita ou a duas
micas, com uma variada gama de texturas,
predominando variedades grossas a porfiríticas.
São granitóides relativamente heterogêneos
devido à presença de numerosos restitos de
paragnaisses.
Não existem dados químicos nem
geocronológicos; pelas suas características
petrológicas e estruturais, a unidade foi
correlacionada à Suíte Rio de Janeiro, integrante
do Batólito Rio de Janeiro. Os granitóides
caracterizam um arco sincolisional de dimensões
regionais, o Arco Rio de Janeiro, relacionado à
Orogênese Araçuaí, durante o Episódio Brasiliano
III.
C.

Suíte Bela Joana

A unidade foi mapeada como pertencente
ao Complexo Charnockítico, integrante da
Associação Paraíba do Sul (Silva & Ferrari, 1976),
que englobava a presente unidade e outras
rochas da fácies granulito ocorrentes mais a
noroeste. Batista et al. (1978) passaram a
designá-la como Unidade Bela Joana, e Grossi
Sad et al. (1980), de Seqüência Charnockítica.
Fonseca et al. (1998) utilizaram o termo Suíte
Enderbítica Bela Joana, correlacionando-a ao
Complexo Juiz de Fora. Porcher (1997)
denominou-a de Gnaisses Charnockíticos.
Ocorre sob a forma de dois corpos
alongados, de direção NE-SW, situados nos
quadrantes norte e nordeste do estado. A faixa
mais expressiva alcança 125km de extensão,
com desenvolvimento até o limite do estado, daí
estendendo-se continuamente para o Estado do
Espírito Santo, e tem largura máxima de cerca de
24km, incluindo a intercalação de uma faixa de
granitóides tipo-S da Suíte Desengano. Uma série
de faixas menos expressivas ocorre na região de

Itaperuna, que se estendem para o Espírito
Santo.
Trata-se de granitóides com texturas e
estruturas magmáticas bem preservadas, porém
mostrando superposição de deformação no
estado sólido, relacionada a seu posicionamento
sintectônico à deformação tangencial regional.
Em zonas de alto strain adquirem estruturas micro
bandadas, gnáissicas, motivo pelo qual têm sido
confundidos com os ortognaisses granulíticos do
Complexo Juiz de Fora, podendo apresentar
contatos transicionais com os granada granitos S
da Suíte Desengano. Freqüentemente são
cortados por uma segunda geração de
leucogranitos S (leptinitos, de Batista et al. 1978).
Esses granitóides apresentam cor que
variam de cor cinza-escuro a esverdeado, com
granulação média a grossa, freqüentemente
porfiríticos, com fenocristais euédricos de
feldspato de até 2cm. São constituídos de
quartzo,
feldspato
esverdeado,
orto
e
clinopiroxênio em pequenos prismas pretos a
esverdeados, granada rósea e pouca biotita. São
isotrópicos, apresentando, próximo aos contatos,
foliação cataclástica que imprime uma textura
gnáissica. Petrograficamente, os termos mais
freqüentes são os charnoenderbitos com
variações para charnockitos e noritos.
Rêgo (1989) caracterizou a suíte como
uma associação charnockítica com gabro-noritos,
enderbitos e charnockitos, incluindo também
gabro-noritos e leuconoritos como enclaves, com
predominância dos termos intermediários. Foram
quimicamente caracterizados como tendo
afinidades calcioalcalinas, cuja origem seria,
portanto, mantélica, relacionada à subducção de
crosta oceânica.
Não existem datações precisas da
unidade, constando apenas uma datação Rb-Sr
(Siga Jr.&Tassinari, 1989), que forneceu a idade
de 603±50Mae razão inicial de Sr indicativa de
formação a partir de processos de fusão parcial
de materiais crustais. Trabalhos litogeoquímicos
em outras ocorrências de granada charnockitos
do estado (Jord- Evangelista, 1996; Duarte et al.,
1999) confirmaram sua natureza crustal,
peraluminosa, enquanto os termos máficos
gabro-noríticos foram caracterizados como
xenólitos (Jord-Evangelista, 1996; Duarte et al.,
1999).
As características químicas e anatéticas
dessas rochas levaram Silva et al. (no prelo) a
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classificá-las como uma variedade de granitóides
do tipo C (sensu Killpatrick & Ellis, 1992), porém
resultante da fusão de paragnaisses aluminosos
(do Complexo Paraíba do Sul) e não da fusão de
ortognaisses, como preconizado por Killpatrick &
Ellis (1992). De acordo com Machado & Demange
(1998), a suíte pertence ao grupo de granitóides
neoproterozóicos pré-F2, do “Cinturão Paraíba do
Sul”, afetados pelo metamorfismo e pela foliação
regional (F2).

paragnaisses aluminosos do Complexo Paraíba
do Sul ocorrem localmente.

Apesar dessas inferências, a integração
regional aqui sintetizada permite correlacionar a
unidade aos demais granitóides sincolisionais do
Evento Brasiliano III, e inferir-se uma idade
aproximada de 560 Ma, a qual deve ser testada
em futuros trabalhos geocronológicos.

E.

D.

Suíte Angelin

Esta suíte foi originariamente designada
de Complexo Diatexítico II/Unidade Angelim por
Batista et al. (1978). Parte da suíte foi designada
como Unidade Santo Eduardo, do Complexo
Paraíba do Sul, por Grossi Sad et al. (1980).
Tal como os demais granitóides do
regime colisional, essa suíte ocorre em lentes
alongadas na direção NE e encaixadas nas
supracrustais do Complexo Paraíba do Sul. A
faixa principal estende-se das proximidades de
São José do Ribeirão até as proximidades da
divisa com o Estado do Espírito Santo, totalizando
cerca de 135 km, com largura média de 2-3 km.
Outra lente menor ocorre a norte da serra de
Santo Eduardo, estendendo-se daí para o norte e
ultrapassando o limite com o Estado do Espírito
Santo.
A suíte é caracterizada por granitóides
com fabric planar, marcada pelo alinhamento de
pórfiros esbranquiçados de feldspato e pelos
minerais máficos. Muitas vezes apresentam-se
milonitizados, particularmente nos contatos com o
Complexo Paraíba do Sul.
São rochas de granulação média a
grossa e coloração variando de cinza-claro a
cinza-escuro, foliadas. A composição dominante
é tonalítica, variando até termos graníticos e
granodioríticos. As fácies mais comuns são biotita
tonalitos,
hornblenda-biotita
tonalito
e
plagioclásio-hornblenda-granada granodiorito. A
granada nunca ultrapassa 5%. A microclina
eventualmente ocorre na forma de megacristais
pertíticos. Xenólitos de rocha calcissilicática e

Além
dessa
fácies
calcioalcalina,
tonalítica dominante, foram caracterizados
domínios peraluminosos granadíferos, de
composição potássica e classificados como
granitos tipo S, que em alguns domínios
transicionam para os granitóides da Suíte
Desengano.
Granitóides Pós-tectônicos

Como produtos finais da granitogênese
brasiliana têm sido cartografados numerorosos
corpos de granitos pós-tectônicos que se
distribuem especialmente no Domínio Serra do
Mar. Acham-se cartografados vinte e três (23)
desses granitóides, sendo os principais, pela sua
expressão aflorante, aqueles denominados:
Pedra Branca, Silva Jardim, Sana, Suruí,
Mangaratiba e Nova Friburgo. O granito São
Pedro é expressivo formar um enxame de
pequenos corpos, estando o conjunto ocupando
uma área de formato circular. Esses corpos vêm
sendo estudados há mais de meio século, como
é o caso do Maciço da Pedra Branca
(Backheuser, 1926; Lamego, 1948).
Estruturalmente,
esses
granitos
apresentam, em geral, formas circulares
discordantes das estruturas regionais NE-SW das
encaixantes, com as quais mostram contatos
abruptos e térmicos. As estruturas internas são
homogêneas, isotrópicas, ou podem ser
anisotrópicas, quando apresentam estruturas de
fluxo magmático ou deformações em suas
bordas. Veios e diques aplíticos são constantes,
o mesmo acontecendo com bolsões pegmatíticos
de formato irregular.
Embora a maioria desses plútons esteja
representada por (hornblenda)-biotita granitos
s.s., também ocorrre uma ampla variedade de
rochas
com
composições
variadas:
sienogranítica, monzogranítica (adamelítica),
granodiorítica, tonalítica e quartzo diorítica.
Allanita, titanita, apatita, opacos e zircão são
minerais acessórios comuns. Nos termos mais
graníticos, além do plagioclásio oligoclásico, a
microclina, em formato euedral tabular, é um
mineral importante, desenvolvendo-se em cristais
que chegam a ter 5cm de comprimento,
imprimindo à rocha uma textura porfirítica ou
porfiróide.
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Outro aspecto bastante freqüente nesses
granitóides é a presença de enclaves tanto das
rochas encaixantes, de natureza gnáissica e com
formato angulosos ou parcialmente assimilados,
como de máficos microgranulares, com formatos
variados. Como elementos ligados à fase de
cristalização e resfriamento final desses
granitóides aparecem, cortando-os nas mais
variadas direções, diques e veios aplíticos e
pegmatíticos. Os estudos levados a efeito em
alguns dos corpos aqui cartografados, têm
sugerido a participação de processos de mistura
de
magma,
cristalização
fracionada
e
assimilação/digestão de encaixantes na formação
desses corpos, dando surgimento a corpos
identificados como de caráter híbrido.
Próximo à Área de Influência Indireta – AII
ocorre à presença do Granito Morro do Côco, com
afloramentos situados a oeste do município de
Bom Jesus do Itabapoana. Este granitoide é
representado por uma série de pequenos corpos
intrusivos na Suíte Angelim e na Unidade São
Fidélis. Localmente são cortados por injeções
pegmatíticas
contendo
quartzo, feldspato
alcalino, biotita e muscovita. Apresenta uma
coloração acinzentada e textura equigranular
média, sendo constituído de feldspato potássico,
plagioclásio, quartzo e biotita.
F.

Cobertura Sedimentar Cenozóica

A Cobertura Sedimentar Cenozóica da
área de estudo é caracterizada pelos sedimentos
Terciários da Formação Barreiras e pelos
depósitos
Quaternários
constituídos
de
sedimentos aluvionares, fluviais, marinhos,
eólicos e encontrados nas áreas de baixadas e os
depósitos coluvionares.
A Formação Barreiras caracteriza-se por
sedimentos continentais areno-argilosos e argiloarenosos inconsolidados que ao serem
limonitizados, formaram concreções ou crostas
ferruginosas. Esse pacote sedimentar é
constituído de três unidades: Areias grossas a
conglomeráticas, com matriz caulínitica e
estruturas de estratificação cruzada planar na
base do pacote; Interlaminações de areias
grossas quartzosas com matriz areno-argilosa e
argilas arroxeadas levemente arenosas; e um
nível de argilas de cores vermelha e branca no
topo do pacote (FERRARI et. al., 1981).

A sedimentação Barreiras no estado do
Rio de Janeiro ocorreu provavelmente durante o
Plioceno, quando o clima era semi-árido, sujeito a
chuvas esporádicas torrenciais, sendo sua
sedimentação
interrompida
a
partir
do
Pleistoceno quando uma transgressão marinha
começou a erodir a porção mais externa da
Formação Barreiras. Esta erosão deu origem as
falésias que ocorrem ao longo de todo o Nordeste
do Brasil.
Apoiado, em parte, nos depósitos
pleistocênicos e nas litologias do Grupo Barreiras,
desenvolveu-se na região costeira durante o
Holoceno,
um
complexo
de
ambientes
deposicionais compreendendo depósitos flúviolagunares e depósitos praiais marinhos e/ou
lagunares. De maneira geral, esses depósitos
estão relacionados aos processos costeiros
associados ao auge da última fase transgressiva
do nível relativo do mar e sua posterior regressão
(<5,1 ka).
O evento possibilitou a formação de uma
nova barreira arenosa próximo à antiga planície
costeira pleistocênica, assim como a ingressão
marinha
pelos
vales
preexistentes,
restabelecendo boa parte dos sistemas lagunares
presentes na costa que, acompanhando a
posterior progradação da barreira, evoluiram para
um conjunto de ambientes sedimentares. Antigas
linhas de costa, marcadas por paleofalésias
esculpidas nos terrenos pleistocênicos, hoje o
limite interno dos terraços holocênicos, mostram
que no máximo desta transgressão o mar atingiu
aproximadamente 4,8m acima do atual na região.
A presença de diversos terraços, em diferentes
cotas, e o truncamento de feições morfológicas
pretéritas que hoje se observam em meio a área
ocupada por depósitos fluvio-lagunares e também
ao longo da atual costa lagunar, mostram que nos
últimos 5.000 anos a área passou por pequenas
transgressões e regressões.
O assoreamento da área produzido pela
chegada de sedimentos fluviais, somado à
remobilização destes pelos agentes da dinâmica
costeira, ondas e correntes litorâneas atuantes no
interior dos corpos lagunares, proporcionaram a
sua segmentação. A progradação de margens
pantanosas e o crescimento de praias e pontais
arenosos são responsáveis pela sua configuração
atual.
Os
sedimentos
acumulados
nas
depressões lagunares constituem um pacote
composto por intercalações de areias, lamas,
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biodetritos carbonáticos e turfas, produzidas nos
diversos ambientes deposicionais que ainda hoje
estão atuantes na área.
Os depósitos Flúvio-Lagunares estão
geneticamente relacionados a episódios distintos
de progradação fluvial sobre um ambiente
transicional/ marinho raso, possivelmente em
função de variações climáticas e/ou glácioeustáticas. Estas feições encontram-se bem
representadas na região de Campos, onde inferese que esta área representava um ambiente do
tipo laguna-barreira no auge da transgressão
marinha holocênica (5,1ka).
Remanescentes
desta
paleolaguna
encontram-se hoje representados pelo conjunto
de lagoas existentes ao longo da planície, onde
se destaca a Lagoa Feia. No auge da
transgressão holocênica, o rio Paraíba do Sul
desaguava na margem oeste da laguna e, com a
fase regressiva marinha que se seguiu, o rio
iniciou sua progradação através de um delta
intralagunar. Litologicamente, estes depósitos
encontram-se registrados na área através de uma
extensa sedimentação superficial areno-lamosa,
sobrejacente a camadas de areias biodetríticas e
sedimentos lamosos de fundo lagunar. Em
algumas áreas tem-se a presença de turfas.
Os depósitos Praiais Marinhos e/ou
Lagunares podem ser correlacionados aos
depósitos da Transgressão Santos (Suguio &
Martin, 1978) da costa paulista, ou aos da Última
Transgressão (Bittencourt et al., 1979) da costa
do nordeste. São também similares aos depósitos
do Sistema Laguna-Barreira IV (Villwock et al.,
1986), da costa sul-rio-grandense.
A ilha-barreira holocênica é composta por
fácies praiais marinhas com recobrimento eólico.
As fácies praiais marinhas são constituídas por
areias quartzosas esbranquiçadas, finas a
médias, bem selecionadas, apresentando
estratificação plano-paralela com mergulho suave
em direção ao mar. O pacote eólico que a recobre
é constituído por areias com características
semelhantes, de granulometria mais fina e que se
apresentam na forma de depósitos eólicos
mantiformes, quando ocorrentes muito próximos
à linha de costa, ou na forma de dunas
transgressivas, quando mais interiorizadas.
Diferentemente da barreira pleistocênica,
podem conter grandes quantidades de conchas,
não são impregnados de ácidos húmicos e

exibem alinhamentos de cristas praiais mais
contínuos e pouco espaçados. Segundo Martin et
al. (1997), depósitos de areias marinhas
holocênicas ocorrem de modo praticamente
contínuo ao longo do litoral estudado. Entretanto,
a sua importância varia muito em função da
configuração do litoral, apresentando-se com
extensões de algumas dezenas de metros até
vários quilômetros. Eles são pouco desenvolvidos
nas porções convexas ou retilíneas e podem
atingir vários quilômetros de largura próximos a
desembocaduras fluviais mais importantes, como
as associadas ao rio Paraíba do Sul.
Os
Depósitos
Praiais
Lagunares,
ocorrentes na região de retrobarreira, são
formados pela sedimentação subaérea que
margeiam os corpos aquosos costeiros.
Encontram-se constituídos por sedimentos
arenosos com boa maturidade textural e
mineralógica, exceto quando integram margens
internas adjacentes ao embasamento, quando
apresentam areias arcosianas ou líticas, ricas em
seixos e cascalhos. Estes depósitos encontramse interdigitados com depósitos fluviais ou
depósitos de fundo lagunar.
Segundo Martin et al. (1997), os sistemas
lagunares holocênicos ocorrem nas zonas baixas,
separando terraços arenosos pleistocênicos e
holocênicos ou nos cursos inferiores de grandes
vales não-preenchidos por sedimentos fluviais,
sendo constituídos por sedimentos sílticos e/ou
areno- argilosos ricos em matéria orgânica,
podendo
freqüentemente
conter
grande
quantidade de conchas de moluscos de
ambientes lagunares. Por ocasião da fase de
submersão, que antecedeu o nível máximo de
5,1ka, o litoral foi invadido pelo mar, formando
sistemas lagunares que se estabeleceram por
detrás
das
ilhas-barreiras
como
nas
desembocaduras do rio Paraíba do Sul ou nos
cursos inferiores de rios, como nos casos de
Macaé e São João.
Após 5.1 ka, em conseqüência do
abaixamento do nível relativo do mar, essas
lagunas tenderam à ressecação, ao mesmo
tempo em que eram colmatadas e substituídas
por áreas pantanosas. As subidas do nível
marinho, que ocorreram entre 3,9 - 3,6 ka e 2,8 2,5ka, promoveram a reocupação parcial dessas
lagunas. As fácies paludiais do sistema lagunar
holocênico, que englobam turfeiras, pântanos e
alagadiços, têm sua origem associada ao
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processo natural de colmatação de corpos
aquosos
costeiros,
que
vão
sendo
progressivamente vegetados à medida que suas
lâminas d’água diminuem. Segundo Villwock &
Tomazelli (1995) essas transformações são
controladas basicamente por quatro mecanismos
principais: (1) as variações do nível de base
regional, incluindo o lençol freático, que
acompanha as flutuações holocênicas do nível
relativo do mar; (2) o progressivo avanço da
vegetação marginal dos corpos aquosos; (3) o
aporte de sedimentos clásticos trazidos pelos
cursos fluviais; e (4) a migração das dunas eólicas
livres que avançam pelo flanco leste destes
ambientes.

grãos de feldspato, mica e minerais pesados
como zirconita, rutilo, ilmenita e monazita.
A geologia da Área de Influência Direta
(AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), do
aqueduto é caracterizada pela ocorrência de Tb –
Grupo Barreiras
A geologia da Área de Influência Direta
(AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), do do
gasoduto terrestre é caracterizada pela
ocorrência de Tb – Grupo Barreiras
A seguir encontra-se apresentado o
Mapa de geologia das Áreas de Influência do
empreendimento.

Estes mecanismos controlam não
somente a velocidade em que transcorrem os
processos evolutivos, mas também a natureza
textural e composicional das fácies que se
acumulam nos diversos ambientes deposicionais.
Martin et al. (1997) citam que, além das lagunas
de porte maior, ocorrem também lagunas
alongadas no meio de terraços arenosos
holocênicos, formadas durante o abaixamento do
nível marinho, como na planície costeira do rio
Paraíba do Sul. Essas lagunas podem ser
exemplificadas pelas lagoas Salgada, das Ostras,
da Flecha e Mololô, todas na região do cabo de
São Tomé, que foram formadas na retaguarda de
esporões arenosos construídos pela deriva
litorânea que, ao se afastar da praia, acabou por
isolar uma zona de antepraia que foi ocupada
pelas lagunas.
Área de Influência Direta – AID e Área
Diretamente Afetada - ADA
A geologia da Área de Influência Direta
(AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), do
Parque Termoelétrico PNF é caracterizada pela
ocorrência de sedimentos Quaternários marinhos
que ocorrem sob a forma de cordões litorâneos,
apresentando geometria estreitas e alongadas,
com espessuras variando geralmente de 1 a 3 m
podendo chegar até 6 metros. Esses corpos
ocorrem paralelos entre si, separados por vales e
apresentando estratificação plano-paralela.
Estes sedimentos são constituídos de
areias quartzosas litorâneas, de coloração
esbranquiçada, por vezes amarelada e
acastanhada. Ocorrem associados a estas areias
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Requerimento de Pesquisa

23

Requerimento de Licença

3

Disponibilidade

3

Recursos Minierais
O Município de São Francisco do
Itabapoana apresenta diversidade de recursos
minerais, requeridas junto ao Departamento
Nacional da Produção Mineral (DNPM). Foram
identificados 106 processos de Titularidade
Mineraria no Município de São Francisco do
Itabapoana conforme demonstra a figura 6.3.70
a seguir.

Tabela 6.3.15: Principais Bens minerais requeridos no DNPM.

Figura 6.3.71: Principais Regimes / Fase de exploração Mineraria
identificados - Fonte: Modificado de CPRM (2000).

As principais classes minerais de
interesse extrativo identificadas, são as de bens
minerais de uso na construção civil (granito para
revestimento, argila, areia e saibro) e a de
minerais metálicos para uso industrial (ilmenita,
ouro titânio e monazita). Outra classe mineral
identificado na região é turfa para insumo agrícola
( Tabela 6.3.16 e Figura 6.3.72).
Figura 6.3.70: Processos minerários situados na município de São Francisco
do Itabapoana
Fonte: SIGMINE e Cadastro Mineiro do DNPM (2013).

Destes 106 processos, 2 correspondem a
processos de Titularidade Mineraria em Regime
de Licenciamento, sendo um em fase de
Licenciamento e 1 em fase de Requerimento de
Licença.Os demais (104) correspondem a
processos em Regime de Autorização e
Concessão sendo, 1 em fase de Concessão de
Lavra, 23 em fase de Requerimento de Pesquisa,
75 em fase de Autorização de Pesquisa e 3 em
fase de Disponibilidade (Tabela 6.3.15 e Figura
6.3.71).
Regime / Fase do Processo

Nº de processos

Concessão de Lavra

1

Licenciamento

1

Autorização de Pesquisa

75

Bem mineral

Nº de Processos

Percentual

Argila

1

1%

Folhelho Pirobetuminoso

1

1%

Granito

20

19%

Areia

30

28%

Ilmenita

26

25%

Minério de ouro

12

11%

Saibro

11

10%

Minério de Titânio

2

2%

Turfa

2

2%

Monazita

1

1%

Tabela 6.3.16 – Principais Bens minerais requeridos no DNPM.
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e Bacias Sedimentares Cenozóicas conforme
pode-se constatar no mapa apresentado ao final
deste item.
A.

Figura 6.3.72:Principais minerais de interesse extrativo identificados- Fonte:
Modificado de CPRM (2000).

Dos 106 processos situados no município
de São Francisco do Itabapoana, apenas 2
interferem com a Área Diretamente Afetada-ADA
do
empreendimento.
Foi
realizado
um
levantamento no Cadastro Mineiro do DNPM dos
dados básicos referentes a esse processo
conforme indicado abaixo:
• Processo no 820/1937 - tem como titular,
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL
S.A.,
com área requerida de 5704,80 ha, encontra-se
na fase de Autorização de Pesquisa, para o bem
mineral Ilmenita para uso industrial. O ultimo
evento registrado no DNPM referente a este
processo foi o protocolo para suspensão de
trabalhos de lavra datado de 05/10/2012.
•
• Processo n° 890.028/2013 - tem como titular
Rogério de Araújo Sacchi, (sócio diretor do Porto
Norte Fluminense) com área requerida de
1756,13
ha,
encontra-se
na
fase
de
Requerimento de Pesquisa, para o bem turfa e
areia para uso em construção civil, em polígono
localizado na Praia de Barrinhas.
Geomorfologia
Área de Influência Indireta – AII
A geomorfologia do Município de São
Francisco de Itabapoana é caracterizada por dois
Domínios Morfoestruturais (CPRM, 2000),
denominados de Cinturão Orogênico do Atlântico
e Bacias Sedimentares Cenozóicas conforme
pode-se constatar no mapa apresentado ao final
deste item.
A geomorfologia do Município de São
Francisco de Itabapoana é caracterizada por dois
Domínios Morfoestruturais (CPRM, 2000),
denominados de Cinturão Orogênico do Atlântico

Unidades Morfoestruturais

O Cinturão Orogênico do Atlântico é
constituído pelo Domínios Morfoescultural
Depressão Interplanálticas com Alinhamentos
Serranos Escalonados que contempla a Unidade
Geomorfológica
Depressão
com
Serras
Alinhadas do Norte-Noroeste Fluminense. As
Bacias
Sedimentares
Cenozóicas,
são
constituídas pelos domínios morfoesculturais:
Tabuleiros de Bacias Sedimentares EoCenozóicas, que contempla a Unidade
Geomorfológica Tabuleiros de São Francisco do
Itabapoana; Planícies Flúvio-Marinhas que
contempla as Unidades Geomorfológicas Baixada
Campista e Baixada do Rio Itabapoana; Plánícies
Costeiras
que
contempla
a
Unidade
Geomorfológica Feixe de Cordões Arenosos do
Rio Paraíba.
A1-Unidade Morfoestrutural: Depressões
Interplanálticas com Alinhamentos Serranos
Escalonados
Essa unidade morfoescultural representa
os terrenos colinosos de baixa amplitude de
relevo em alternância com alinhamentos de
cristas serranas de elevada amplitude de relevo
que ocorrem ao longo do interior do Estado do Rio
de Janeiro. É caracterizada por colinas, morrotes
e morros baixos de baixa amplitude de relevo,
com vertentes convexo-côncavas de gradiente
suave a médio e topos arredondados e nivelados.
As colinas apresentam vertentes de gradiente
suave a médio e topos alongados ou
arredondados, freqüentemente recobertos por
colúvios, enquanto as serras apresentam
vertentes íngremes e escarpadas, por vezes
rochosas, freqüentemente recobertas por
colúvios e depósitos de tálus. Apresentam uma
densidade de drenagem média a elevada com
padrão dendrítico a treliça ou retangular.
Essas unidades apresentam médio a alto
potencial de vulnerabilidade a eventos de erosão
e movimentos de massa, mesmo considerando as
amplitudes de relevo, geralmente baixas, e os
gradientes suaves a médios do relevo de colinas
e morros baixos dominantes. Os alinhamentos
serranos apresentam alta vulnerabilidade devida
às elevadas amplitudes de relevo e às vertentes
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íngremes associadas à esparsa cobertura
florestal, concentrada apenas nos terrenos mais
elevados.
A Unidade Geomorfológica Depressão
Interplanáltica com Alinhamentos Serranos do
Norte-Noroeste Fluminense consiste de uma
extensa zona colinosa intercalada com
alinhamentos serranos escalonados de direção
predominante WSW-ENE, abrangendo grandes
extensões do norte do estado. Essas serras
mantêm semelhança morfológica e estrutural com
os alinhamentos de cristas identificados no médio
vale do rio Paraíba do Sul e caracterizados como
degraus ou contrafortes da Serra da Mantiqueira.
Nessa unidade o relevo homogêneo de
colinas, morrotes e morros baixos, alterna-se
bruscamente com alinhamentos serranos
bastante elevados. É marcante o controle dos
lineamentos de direção WSW-ENE, tanto sobre a
rede de drenagem tributária aos canais principais,
quanto no alinhamento das cristas serranas.
A2-Unidade Morfoestrutural Tabuleiros de Bacias
Sedimentares
Essa
unidade
morfoescultural
compreende um conjunto de tabuleiros e colinas
tabulares presentes nas bacias tafrogênicas
continentais que ocorrem no médio vale do rio
Paraíba do Sul e no gráben da Guanabara e nos
afloramentos do Grupo Barreiras que ocorrem no
norte do estado.
As superfícies tabulares são dissecadas,
em geral, por uma rede de drenagem paralela de
baixa densidade, formando vales encaixados em
“U”, ou em colinas tabulares, principalmente
quando a densidade de drenagem torna-se maior,
próximo ao contato com o substrato précambriano. Nas áreas continentais, os tabuleiros
inseridos em depressões tectônicas estão
associados a extensas planícies fluviais,
enquanto os tabuleiros costeiros estão
associados a feições singulares, tais como
lagunas estreitas e alongadas e falésias ativas.
O relevo predominante é constituído de
tabuleiros que são caracterizados por superfícies
tabulares ou colinas alongadas de topo plano
(tabular) ou suavemente arredondado, de
amplitude de relevo muito baixa. Destacam-se
das planícies fluviais ou flúvio-lagunares
adjacentes por meio de vertentes de gradientes
suaves, freqüentemente recobertas por colúvios.

Apresentam uma densidade de drenagem muito
baixa com padrão paralelo a dendrítico.
Essa unidade apresenta um baixo
potencial de vulnerabilidade a eventos de erosão
e movimentos de massa, tendo em vista a
ocorrência de extensas áreas planas, baixas
amplitudes de relevo e gradientes suaves do
relevo das colinas tabulares.
A Unidade Geomorfológica Tabuleiros de
São Francisco de Itabapoana representa
extensas superfícies tabulares embasadas por
sedimentos do Grupo Barreiras, pouco
dissecadas por uma rede de drenagem que
converge diretamente para o oceano, produzindo
vales em “U”. Tais vales são caracterizados por
bordas íngremes dos tabuleiros e de fundo de
chato, recobertos por sedimentação fluvial ou
flúvio-lagunar
recente.
Sua
morfologia
assemelha-se bastante à dos tabuleiros costeiros
que abrangem grandes extensões em direção ao
norte, nos estados do Espírito Santo e Bahia.
Esses tabuleiros situam-se entre a
depressão interplanáltica com alinhamentos
serranos do norte-noroeste fluminense a oeste, a
Baixada Campista, a sul e a porção norte dos
feixes de cordões arenosos do rio Paraíba do Sul
a leste.Em direção ao norte, essa superfície é
delimitada pela planície fluvial do rio Itabapoana,
na divisa com o Estado do Espírito Santo.
A rede de drenagem que disseca essa
superfície tabular consiste em pequenos
tributários dos rios Itabapoana ou Paraíba do Sul
ou da lagoa do Campelo, ou de rios que drenam
diretamente para o oceano, tal como o rio
Guaxindiba. Destaca-se no contato entre os
tabuleiros e a Baixada Campista e os cordões
arenosos adjacentes à formação de uma série de
pequenas lagunas e brejos de conformação
estreita e alongada, os quais ocupam antigos
fundos de vales fluviais, que foram escavados
sobre os sedimentos do Grupo Barreiras em
períodos de máxima regressão marinha. Na
porção norte dessa unidade, junto à linha de
costa, destaca-se a ocorrência de falésias ativas,
podendo atingir mais de 10m de altura junto à
localidade de Ponta Buena.
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A3-Unidade Morfoestrutural Planícies
fluviomarinhas (Baixadas)
Essa
unidade
morfoescultural
compreende um conjunto de baixadas aluviais,
planícies fluvio-marinhas e fluvio-lagunares, que
preenchem
extensas
áreas
deprimidas
localizadas próximo ao litoral, tais como as
baixadas de Sepetiba, da Guanabara e Campista.
Também compreendem os baixos cursos dos
principais canais que deságuam diretamente no
oceano, como os rios São João, Macaé e
Itabapoana. Essas baixadas são caracterizadas
por uma sedimentação de interface entre
ambientes
continentais
e
marinhos
ou
transicionais.
As
planícies
fluviomarinhas
e
fluviolagunares foram originadas pelas flutuações
do nível relativo do mar desde o Pleistoceno
Superior. Desde então, registram-se pelo menos
dois máximos transgressivos associados a
períodos interglaciais: a penúltima transgressão,
datada de aproximadamente 120.000 anos A.P.
(Pleistoceno Superior), e a última, datada de
aproximadamente 5.100 anos A.P. (Holoceno)
(Martin &Suguio, 1989; Martin et al., 1997). Entre
os dois máximos transgressivos registram-se
testemunhos de antigos cordões arenosos e
terraços fluviais de idade pleistocênica, não
erodidos pela transgressão holocênica. A partir de
5.100 anos A.P., foram geradas ilhas-barreiras
que isolaram extensos corpos lagunares com
características distintas ao longo do estado
(Amador, 1985) e delinearam a configuração atual
das
baixadas,
marcadas
por
intensa
sedimentação fluvio-marinha ou fluvio-lagunar
resultante do período de regressão marinha
subseqüente
ao
máximo
transgressivo
holocênico.
Caracterizam-se, nos altos cursos
fluviais, por leques aluviais, terraços fluviais e
planícies de inundação, convergentes aos amplos
vales fluviais dos baixos cursos. Nestes,
caracterizam-se por superfícies suborizontais de
gradiente extremamente suave, convergentes em
direção à linha de costa em interface com
superfícies planas situadas em zonas intermarés
ou em antigos fundos de lagunas isoladas do
oceano por cordões litorâneos. Delimitam-se
bruscamente com as escarpas serranas e os
maciços costeiros por meio de vertentes
íngremes, sendo que os depósitos coluviais de
tálus se interdigitam ou se sobrepõem com os

depósitos aluviais. Caracterizam-se originalmente
por terrenos mal a muito mal drenados, com
padrão de canais meandrantes a divagantes,
porém, as sucessivas obras de aterros e
retificação de canais tornaram viável a ocupação
agrícola e urbana na maioria dessas baixadas.
Essas unidades apresentam um alto
potencial de vulnerabilidade a eventos de
inundação nas baixadas aluviais, planícies flúviomarinhas e flúvio-lagunares, exceto as planícies
marinhas adjacentes.
A Unidade Geomorfológica Baixada
Campista abrange uma expressiva área do Norte
Fluminense, caracterizada por uma importante
baixada flúvio-lagunar isolada do oceano pelas
planícies costeiras de Jurubatiba e da
desembocadura do rio Paraíba do Sul, durante o
último máximo transgressivo no Holoceno. A
Baixada Campista e as planícies costeiras
adjacentes compõem a planície deltaica do rio
Paraíba do Sul, que resulta de uma seqüência de
eventos transgressivos e regressivos que
remontam ao Pleistoceno Superior. Essas
variações do nível do mar marcaram períodos
cíclicos de erosão e sedimentação dos depósitos
continentais e marinhos, que modelaram a atual
morfologia da região.
O litoral é caracterizado pelo sucessivo
empilhamento de cristas de cordões arenosos e,
na retaguarda desses cordões, por uma extensa
planície
flúvio-lagunar,
resultante
do
ressecamento da lagoa Feia recoberta, em parte,
por uma extensa baixada aluvial (Martin et al.,
1984; Martin et al., 1997). Na baixada aluvial,
notam-se evidências de canais distributários que
testemunham antigas posições do delta do rio
Paraíba do Sul (Dias &Gorini, 1980). A Baixada
Campista delimita-se, a sul e a leste, pelas
planícies costeiras de Jurubatiba e da foz do rio
Paraíba do Sul; a norte, com os tabuleiros de São
Francisco de Itabapoana (211); e, a oeste, com os
tabuleiros de Quissamã e com o relevo colinoso
da superfície aplainada do litoral leste fluminense.
Notam-se, freqüentemente, depósitos arenosos
inseridos na baixada, tratando-se de resquícios
de antigos cordões litorâneos de idade
pleistocênica.
A Baixada Campista abrange os baixos
cursos dos rios Paraíba do Sul e Muriaé e de rios
que convergem para a lagoa Feia, tais como os
rios Macabú e da Prata. O rio Ururaí interliga as
lagoas de Cima e Feia, escoando para essa
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última toda a vazão dos rios do Imbé e Preto. O
canal do Furado foi construído justamente para
conectar a lagoa Feia ao oceano e drenar toda a
Baixada Campista, que, em estado natural,
consistia na maior zona alagada do estado.
A unidade caracteriza-se por extensos
terrenos alagados, que consistem em sedimentos
de origem lagunar resultantes do ressecamento
moderno da lagoa Feia (foto 40). As obras de
saneamento dessa porção setentrional da
Baixada Fluminense, efetivadas com a abertura
do canal do Furado, promoveram a drenagem da
baixada e o rebaixamento do lençol freático sub
aflorante.
A Unidade Geomorfológica Baixada do
Rio Itabapoana situa-se na divisa com o Espírito
Santo e compreende o extenso fundo de vale do
rio Itabapoana, preenchido por sedimentos de
origem fluvial e flúvio-lagunar. Essa baixada
estende-se, a montante, até aproximadamente o
trecho em que o rio Itabapoana é cruzado pela
BR-101. Esses fundos de vales estão delimitados
pelos tabuleiros de São Francisco de Itabapoana
e pelo relevo colinoso da depressão
interplanáltica do norte-noroeste fluminense.
A baixada foi originada a partir do
empilhamento de uma seqüência de cristas de
cordões arenosos da planície costeira da praia de
Neves, situada no litoral sul capixaba, originados
a partir do último máximo transgressivo, junto à
foz do rio Itabapoana. A formação desses cordões
arenosos condicionou, à sua retaguarda, a
geração de um extenso corpo lagunar que ocupou
o fundo de vale do baixo curso do rio Itabapoana.
Posteriormente, essas lagunas foram ressecadas
e parcialmente recobertas por sedimentos
aluviais provenientes de uma grande bacia de
drenagem, cujas nascentes localizam-se nos
estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Dessa
forma, a planície fluvial do rio Itabapoana
caracteriza-se por uma extensa baixada flúviolagunar.
A4-Unidade Morfoestrutural Planícies Costeiras
Essa
unidade
morfoescultural
compreende uma sucessão de feixes de restingas
resultantes do empilhamento de cristas de
cordões litorâneos por ação marinha em linha de
costa progradante. Esses feixes de cordões
arenosos, freqüentes no litoral norte fluminense,
possuem idade pleistocênica, sendo originados
após a penúltima transgressão (Martin et al.,

1997) e preservados do último máximo
transgressivo; ou idade holocênica, associados à
planície deltaica do rio Paraíba do Sul.
Caracteriza-se por um microrrelevo muito
suave, marcado pela alternância de cristas
arenosas paralelas entre si (antigas linhas de
praia) com depressões embrejadasintercordões.
No topo dessas cristas arenosas pode ocorrer
algum retrabalhamento do material por ação
eólica, resultando na formação de campos de
dunas.
Caracterizam-se
originalmente
por
terrenos muito bem drenados, excetuando-se as
depressões intercordões. A linha de costa
apresenta
tanto
áreas
de
progradação
(sedimentação), como visto na localidade de
Grussaí, quanto áreas de retrogradação (erosão),
como observado em Atafona, junto à foz do rio
Paraíba do Sul, e em João Francisco, no litoral de
Quissamã.
Unidade Geomorfológica Feixes de
Cordões Arenosos do Rio Paraíba do Sul é
constituída por um empilhamento de feixes de
cordões litorâneos de origem marinha, a sul da
desembocadura do rio Paraíba do Sul, ou de
origem fluvial e marinha, a norte da
desembocadura. Essa diferenciação do padrão
sedimentar nas duas porções da planície deltaica
decorre do fato de que ocorre um predomínio no
sentido da corrente de deriva litorânea de sul para
norte. O efeito de molhe hidráulico, promovido
pela descarga fluvial do rio Paraíba do Sul,
acarreta deposição marinha ao sul da foz e
deposição fluvial e marinha a norte da foz (Martin
et al., 1984).
A planície costeira estende-se entre as
localidades de Farol de São Tomé e Guaxindiba,
ao longo do litoral norte fluminense. A seqüência
de cordões arenosos registra idade holocênica
(Martin et al., 1997), sendo que, junto ao Farol de
São Tomé, consiste em um único cordão litorâneo
(antiga ilha-barreira), que isola do oceano uma
extensa planície flúvio-lagunar alagada, que
caracteriza esse trecho da Baixada Campista. No
trecho mais próximo à desembocadura do rio
Paraíba do Sul, os feixes de cordões arenosos
registram uma sucessão de truncamentos que
evidenciam o caráter dinâmico dos eventos
erosivos e deposicionais numa zona de interface
entre processos fluviais e marinhos.
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B. Sistemas de Relevo
A geomorfologia é caracterizada por nove
Domínios Fisiográficos agrupados em dois tipos
de sistema de relevo, os Relevos de Agradação e
os Relevos de Degradação.
O Sistema de Relevo de Agradação
contempla os domínios fisiográficos Planícies
Costeiras, Planícies Colúvio-Alúvio-Marinhas,
Planícies Flúvio-Marinhas e Planície FlúvioLagunares.
O Sistema de Relevo de Degradação
contemplam os domínios, Tabuleiros, Colinas
Isoladas,Domínio Suave Colinoso, Domínio de
Colinas Dissecadas Morrotes e Morros Baixos e
Domínio Alinhamentos Serranos e Degraus
Estruturais.
B1-Relevos de Agradação
As Planícies Costeiras contemplam os
terrenos arenosos de terraços marinhos, os
cordões arenosos e os campos de dunas. São
caracterizadas por superfícies sub-horizontais
com
microrrelevo
ondulado.
Apresentam
amplitudes topográficas em geral inferiores à
20metros
associadas
à
processos
de
sedimentação marinha e/ou eólica. São terrenos
bem drenados apresentando padrão de
drenagem
paralelo
acompanhando
as
depressões intercordões.
As Planícies Colúvio-Alúvio-Marinhas
representam os terrenos argilo-arenosos das
baixadas. Possuem superfícies subhorizontais,
com gradientes extremamente suaves e
convergentes à linha de costa, de interface com
os
Sistemas
Deposicionais
Continentais
(processos fluviais e de encosta) e Marinhos. Em
geral são terrenos mal drenados com padrão de
canais meandrante e divagante. São comuns a
presença de superfícies de aplainamento e
pequenas colinas ajustadas ao nível de base das
Baixadas.
As
Planícies
Flúvio-Marinhas
representam os terrenos argilosos, compostos de
argila orgânica de fundo de baías, enseadas ou
deltas dominados por maré. São superfícies
planas, de interface com os Sistemas
Deposicionais
Continentais
e
Marinhos.
Apresentam terrenos muito mal drenados com
padrão de canais bastante meandrantes e
divagantes, sob influência de refluxo de marés.

Planícies Flúvio-Lagunares representam
os terrenos formados por argilas orgânicas ou por
paleodunas colmatadas. São superfícies planas,
de interface com os Sistemas Deposicionais
Continentais e Lagunares. Os terrenos em geral
são muito mal drenados com lençol freático sub
aflorante.
B2- Relevos de Degradação
Os Tabuleiros representam formas de
relevo suavemente dissecadas, com extensas
superfícies de gradientes extremamente suave ou
colinas tabulares, com topos planos e alongados
e vertentes retilíneas nos vales encaixados em
“forma de U”, resultantes da dissecação fluvial
recente. Densidade de drenagem muito baixa
com padrão de drenagem paralelo. Predomínio
de amplitudes topográficas inferiores a 50me
gradientes muito suaves, com sedimentação de
colúvios e alúvios.
O sistema de Colinas Isoladas apresenta
amplitude topográfica inferior a 100 metros. O
relevo é suave com vertentes geralmente
convexas e topos alongados ou arredondados.
Apresenta cobertura formada por colúvios e
alúvios, com densidade de drenagem muito baixa
com padrão paralelo a dendrítico.
Domínio Suave Colinoso apresentam um
Relevo de colinas muito pouco dissecadas, com
vertentes convexas e topos arredondados ou
alongados, com expressiva sedimentação de
colúvios e alúvios. Ocorrência subordinada de
morrotes alinhados. Densidade de drenagem
baixa a média com padrão de drenagem variável,
de dendrítico a treliça ou retangular. Predomínio
de amplitudes topográficas inferiores a 50m e
gradientes muito suaves.
O Domínio de Colinas Dissecadas,
Morrotes e Morros Baixos consiste de um relevo
caracterizado por colinas dissecadas, com
vertentes
convexo-côncavas
e
topos
arredondados e/ou alongados e de morrotes e
morros dissecados, com vertentes retilíneas e
côncavas e topos aguçados ou alinhados, com
sedimentação de colúvios e alúvios. Densidade
de drenagem média a alta com padrão de
drenagem variável, de dendrítico a treliça ou
retangular.
Predomínio
de
amplitudes
topográficas entre 100 e 200m e gradientes
suaves a médios.
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O Sistema de Alinhamentos Serranos e
Degraus Estruturais, consiste de um relevo de
patamares
litoestruturais,
com
vertentes
predominantemente retilíneas a côncavas e
escarpadas e topos de cristas alinhadas,
aguçados ou levemente arredondados, que se
destacam topograficamente do domínio colinoso.
Apresenta densidade de drenagem alta com
padrão de drenagem variável, de paralelo a
dendrítico.
Predomínio
de
amplitudes
topográficas entre 300 e 700m e gradientes
médios a elevados, com ocorrência de colúvios e
depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos de
rocha.
Área de Influência Direta – AID e Área
Diretamente Afetada – ADA

Figura 6.3.73: Mapa de relevo da linha do gasoduto – Mapa de relevo da
linha do gasoduto

A geomorfologia da Área de Influência
Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA),
referentes
ao
Parque
Termoelétrico
é
caracterizada pela ocorrência de Relevos de
Degradação Sobre Depósitos Sedimentares –
Tabuleiros e pequenas ocorrências de Relevos de
Agradação Litorâneas – planícies costeiras e
lagunares.
A geomorfologia da Área de Influência
Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA),
do gasoduto terrestre é caracterizada como
sendo do Grupo Barreiras que é uma unidade que
ocorre ao longo da faixa costeira do Brasil, desde
o Estado do Amapá até o Rio de Janeiro,
caracterizando-se pela ocorrência quase contínua
e pela regularidade geomorfológica.

Figura 6.3.74:-Colinas tabulares e morros-testemunhos apresentam-se como
relevos residuais em meio à ampla superfície de aplainamento ao nordeste
do empreendimento. (05/10/2019)

Nas imagens a seguir encontram-se
apresentados o mapa de geomorfologia das
áreas de influência do gasoduto, partindo da área
do gasoduto.

Figura 6.3.75: Aspecto de área arenosa, mal drenada, em primeiro plano.
Área por onde passará o Gasoduto. Perto da localidade denominada Coréia.
Local de Coordenadas (05/10/2019) UTM 287.687E/7.630.339S
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Figura 6.3.76:- Relevo suavemente ondulado, embrejado, característico do
percurso da linha do aqueduto (05/10/2019)

Figura 6.3.77: Mapa do traçado do aqueduto ao longo do litoral norte de São
Francisco de Itabapoana

Figura 6.3.76: Área de passagem do gasoduto, próxima à comunidade de Vilão
coords. 21o22’06.21”S, 41o06’29.33”W (05/10/2019)

A geomorfologia da Área de Influência
Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA),
do aqueduto de aproximadamente 22 km é
caracterizada pelo Grupo Barreiras, com relevo
de área costeira plana e com agradação
sedimentar modificada.
A reambulação de campo ao longo da
linha do aqueduto foi realizada no dia 05.10.2019
visando identificar os principais cenários
geomorfológicos da AID e ADA do aqueduto.

Figura 6.3.78.:Solo argiloso, típico de tabuleiros costeiros do Grupo
Barreiras. Local de Coordenadas UTM 294087E/7.642.607S. Área do
Aqueduto. 05/10/2019

A seguir serão ilustradas algumas feições
geomorfológicas apresentadas ao longo da linha
do aqueduto:
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Figura 6.3.79: Relevo suavemente ondulado, típico da região por onde
passará o Aqueduto, com pendentes muito longas e declividade entre 0 e
3%. Local de Coordenadas UTM295.205E/7.641.729 (05/10/2019)

Figura 6.3.80:Área embrejada próxima á passagem do aqueduto .Coords.
Geográficas.Próximas a localidade de Buena . 21o24’44.01”S 41o 00’ 59.22”W
(05/10/2019)

O relevo predominante é caracterizado
por ser suavemente ondulado, bastante
suscetível à erosão eólica, quando desprovido da
vegetação original da Mata de Restinga.
A seguir encontram-se apresentados os
mapas de geomorfologia das áreas de influência
direta do empreendimento.
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MAPA DE GEOMORFOLOGIA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII
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MAPA DE GEOMORFOLOGIA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID E DA ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA - ADA
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Caracterização de solos

Metodologia
Neste item encontra-se a descrição e os
resultados do mapeamento das classes de solos
que ocorrem na Área de Influência Indireta - AII,
na Área de Influência Direta - AID e na Área
Diretamente
Afetada
ADA
pelo
Empreendimento.

Para o levantamento da ADA com dados
primários, após o reconhecimento da área, foram
escolhidos os locais mais representativos para
abertura de trincheiras e descrição de perfis
pedológicos,
utilizando-se
retroescavadeira
Caterpillar, com alta eficiência e rapidez para
execução dos trabalhos.

Constam, igualmente, descrições de
solos, relevo e uso da terra nos trajetos de um
Gasoduto e um Aqueduto que deverão serão
construídos, para suprir necessidades do Parque
Termoelétrico.
Os solos da AII e da AID foram
caracterizados a partir de dados secundários e de
visitas à área. A principal fonte de informações é
o Mapa de Solos do Estado do Rio de Janeiro,
elaborado pela EMBRAPA/SOLOS em 2000 e
editado pela CPRM.
Na Área Diretamente Afetada - ADA os
solos foram caracterizados por levantamento
semi detalhado de campo, com abertura de
trincheiras em locais representativos para
descrição de perfis pedológicos. Em cada
horizonte de solos identificado, foram coletadas
amostras para análises de laboratório.
Os Atributos Diagnósticos, Conceitos e
Definições utilizadas para Classificação de Solos
até o quarto nível categórico com as respectivas
fases de relevo, seguem as normas do “Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos”, 2ª, 3ª, 4ª e
5ª Edições, respectivamente, publicadas em
2006, 2013, 2014 e 2018.
Não foram
consideradas fases de vegetação conforme a
classificação original, porque os estudos para o
diagnóstico do meio biótico – item 6.4 deste
estudo, contém o mapeamento e a identificação
botânica das espécies que ocorrem na área.
Os trabalhos de campo constaram de
observações locais do relevo e dos principais
solos presentes na área, através de tradagens,
exames em cortes de estradas e exposições de
solos em barrancos.
A Área Diretamente Afetada ADA é
praticamente plana, com suaves ondulações
correspondentes aos antigos cordões litorâneos
arenosos formados paralelamente ao mar.

.

Figura 6.3.81:Abertura de trincheira com retroescavadeira, para coleta
do Perfil Pedológico nº 03

Figura 6.3.82:Abertura de trincheira com retroescavadeira, para coleta
do Perfil Pedológico nº 05.

Os horizontes definidos nos perfis
pedológicos foram descritos e amostrados,
conforme preconiza o “Manual de Descrição e
Coleta de Solo no Campo”, da Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo”.
dos

As descrições morfológicas completas
solos
no
campo,
compreenderam
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identificação das seguintes características:
espessura, cor e mosqueado, textura, estrutura,
cerosidade, consistência a seco, úmido e
molhado, porosidade,
transições, raízes e
particularidades do local e do seu entorno.
Para cada perfil foi elaborada uma ficha
contendo, além da classificação preliminar do
solo, a localização em coordenadas UTM obtidas
por GPS Garmin modelo 62s, a situação e declive,
material originário, relevo local e regional, erosão
local, drenagem interna, vegetação local e uso do
solo. Cada perfil e seu entorno foram registrados
em documentação fotográfica.
As
amostras
coletadas
foram
acondicionadas em sacos plásticos e etiquetadas
para envio ao laboratório para proceder às
análises físicas e químicas que foram executadas
em laboratório certificado que segue as normas
do Manual de Métodos de Análise de Solos
publicado pela EMBRAPA.
Os principais métodos de trabalho e
extratores utilizados foram:
a) extração de fósforo, potássio, sódio, ferro,
cobre e manganês, pelo extrator Mehlich-1;
b) extração de enxofre com Ca(H2PO4)2 0,01
mol/L;
c) matéria orgânica obtida pela oxidação com
Na2Cr7O7.2H2 O + H2 SO4 10 mol/L;
d) cálcio, magnésio e alumínio obtidos através de
extração com KCl 1mol/L;
e) capacidade de troca de cátions determinada
através do extrator Ca(H2PO4)2 0,01mol/L;
f) condutividade elétrica na pasta saturada,
conforme EMBRAPA, 1997;
g)
análises
físicas:
conforme
métodos
preconizados pela EMBRAPA; teor de argila
determinado pelo método do densímetro;
h) pH em água 1:2,5, segundo métodos da
EMBRAPA;
i) H++Al+ - obtidos pelo extrator SMP (seg. Van,
RAIJ);
j) obtenção da pasta saturada ou extrato de
saturação conforme Camargo (1986) e
EMBRAPA 1997.
A terminologia e utilizada nesse estudo é
apresentada no item a seguir.

Glossário de termos técnico e
atributos e conceitos utilizados para a
classificação dos solos
Abrúptico: termo utilizado para caracterizar um
considerável aumento no conteúdo de argila
dentro de uma pequena distância (7,5 cm) na
zona de transição entre horizontes A e B.
Alios
ou ortstein: camada endurecida no
horizonte B dos Espodossolos, na qual o material
cimentante consiste de sexquióxidos de ferro e
alumínio e matéria orgânica.
Argissólico: termo aplicado a solos que, não são
Argissolos, mas apresentam propriedades dessa
classe.
Atividade da Argila: refere-se à capacidade de
troca de cátions (valor T) da fração mineral.
Atividade alta (Ta) designa valor igual ou superior
a 27cmol/kg de argila e atividade baixa (Tb), valor
inferior a esse, após correção referente ao
carbono. Para essa distinção, é considerada a
atividade das argilas no horizonte B, ou no C
quando não existe B.
Calcárico: caráter utilizado para caracterizar
presença marcante de compostos de cálcio no
perfil do solo.
Capacidade de troca de cátions (CTC ou Valor
T): é a soma do valor S com os teores de
hidrogênio e alumínio trocáveis em cmolc/kg de
solo.
Caráter crômico: termo usado para caracterizar
as modalidades de solos que exibem, na maior
parte do horizonte B, excluído o BC,
predominância de matiz 7,5YR ou mais
amarelado com valor superior a 3 e croma
superior a 4 e matiz mais vermelho que 7,5YR
com croma maior que 4.
Classe de solo: grupo de solos que apresentam
uma variação definida em determinadas
propriedades e que se distinguem de quaisquer
classes, por diferenças nessas propriedades.
Cerosidade: filmes muito finos de argila e/ou
óxidos, orientados ou não, envolvendo elementos
da estrutura dos solos e poros ou canais.
Resultam da movimentação, segregação ou
rearranjamento de material coloidal inorgânico
(<0,002mm). Quando bem desenvolvidos
aparecem com um aspecto lustroso e brilho
graxo.
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Condutividade elétrica do extrato de
saturação: medida por condutivímetro, expressa
a maior ou menor presença de sais na massa do
solo.
Consistência do solo: trata-se de uma avaliação
a campo das forças de coesão e adesão que
atuam no solo, em vários teores de umidade. A
consistência é avaliada em torrões de solo a seco,
úmido e molhado.
Contato lítico: é o limite entre o solo e o material
subjacente, contínuo e coerente, suficientemente
coeso para não ser escavado com uma pá.
Cor – a cor do solo, obtida pela comparação com
a escala da Munsell Soil Color Charts é usada
para separação de algumas classes de solo. Os
critérios distintivos usam a cor a úmido. Assim,
solos amarelos tem matiz mais amarelo que 5YR;
solos vermelho-amarelos - matiz 5YR ou mais
amarelo que 2,5YR e solos vermelhos - matiz
2,5YR ou mais vermelho. O Croma é relativo à
pureza, intensidade ou saturação de uma cor. O
Valor mostra a clareza da cor.
Coloração variegada: presença de duas ou mais
cores no horizonte de solo, em proporções
semelhantes, sem que se consiga determinar
uma cor predominante.
Complexo sortivo: conjunto de cátions que
ocupam a Capacidade de Troca de Cátions do
solo, saturando-a juntamente com as cargas
negativas dos colóides.
Descontinuidade do material de origem ou
descontinuidade litológica: discordância de
materiais originários do solo quanto à
granulometria e mineralogia. É comum em solos
formados a partir de materiais sedimentares
recentes.
Drenagem interna do perfil: avaliação das
condições internas quanto à remoção d´água no
perfil. São analisadas no campo as condições de
permeabilidade, textura e presença ou ausência
de horizontes impeditivos ou com características
de hidromorfismo. Os solos são classificados em
gradações desde excessivamente drenados
quando são muito arenosos e muito mal drenados
quando o lençol freático é praticamente
superficial.
dag/kg: decagrama/kg. Unidade de medida
utilizada para resultados de teores de matéria
orgânica. 1 decagrama = 10 gramas.

Duripânico: caracteriza solo que possue duripan
- horizonte mineral subsuperficial, com 10cm ou
mais de espessura, com grau variável de
cimentação por sílica, podendo ainda conter óxido
de ferro e carbonato de cálcio. A consistência,
quando úmido é muito firme ou extremamente
firme. É material quebradiço, mesmo após
prolongado umedecimento.
Estrutura do solo: agregação de partículas
primárias do solo em unidades compostas ou
agrupamento de partículas primárias, que são
separadas de agregados adjacentes por
superfície de fraca resistência. São classificados
quanto a forma, tamanho e grau de distinção.
Êutrico: caráter que identifica solos com pH em
água ≥ 5,7 conjugado com valor S (soma de
bases) ≥ 2 cmolc/kg de solo.
Eutrofismo e Distrofismo: o termo eutrófico
especifica distinção de solos com saturação por
bases (valor V) igual ou superior a 50%, e
distrófico especifica distinção de solos com
saturação por bases inferior a 50%. Para essa
distinção, é considerada a saturação por bases no
horizonte B, ou no C quando não existe.
Epidistrófico: significa solo distrófico em
superfície. Endoeutrófico significa que o solo é
eutrófico em subsuperfície.
Flúvico: termo utilizado para caracterizar solos
com forte influência de material aluvionar.
Gleico: caracteriza a presença de horizonte glei
em classes que não são Gleissolos, dentro de
150 cm a partir da superfície do solo.
Hêmico: termo que designa solos cujos
horizontes contém estrutura original vegetal
pouco ou não reconhecível.
Hidromórfico/hidromorfismo:
solos
e/ou
processos de formação de solos em presença de
água, em condições de baixo potencial de
oxirredução.
Horizontes do solo: secções de constituição
mineral ou orgânica, aproximadamente paralelas
à superfície do terreno e dotadas de propriedades
geradas por processos formadores do solo.
Horizonte superficial A moderado: é um
horizonte superficial que apresenta teores de
carbono orgânico variáveis, espessura e/ou cor
que não satisfaçam as condições requeridas para
caracterizar um horizonte A chernozêmico ou
proeminente.
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Horizonte superficial A proeminente: horizonte
mineral superficial relativamente espesso, de cor
escura, com baixa saturação de bases e altos
teores de matéria orgânica.

Horizonte B incipiente: horizonte diagnóstico
dos cambissolos, mineral, subsuperficial. Contém
minerais primários intemperizáveis e poucas
evidências de translocação de argila.

Horizonte A húmico: horizonte mineral
superficial com saturação de bases inferior a 65%,
com valor e croma da cor do solo úmido igual ou
inferior a 4, com teores de carbono orgânico
dentro de limites especificados.

Horizonte B latossólico: horizonte diagnóstico
dos latossolos, mineral, subsuperficial, espesso,
com elevado grau de intemperização, presença
de argilominerais do grupo 1:1, quartzo e outros
minerais mais resistentes ao intemperismo.
Corresponde, em parte, ao horizonte óxico do
sistema norteamericano de classificação de solos
(Soil Taxonomy).

Horizonte hístico:
compreende materiais
depositados sob condições de excesso de água
(horizonte H), por longos períodos ou todo o ano,
ainda que, no presente, tenham sido
artificialmente drenados, e materiais onde não é
observada influência recente de ambiente de
saturação por água (turfeiras e horizonte O),
condicionado por má drenagem do perfil.
Horizonte
superficial
A
chernozêmico:
horizonte mineral superficial relativamente
espesso, de cor escura, com alta saturação de
bases, com altos teores de matéria orgânica. O
material de solo não pode ser, ao mesmo tempo,
maciço ou muito duro quando seco.
Horizonte eluvial (E álbico): horizonte de solo no
qual houve remoção de material em suspensão
ou solução em condições naturais, como
processo de formação de solos. Chama-se álbico
em virtude de suas cores claras.
Horizonte B espódico: horizonte mineral
subsuperficial que contém acumulação iluvial de
matéria orgânica, associada a complexos de
sílica/alumínio ou húmus/alumínio, podendo ou
não conter ferro. Descreve-se Bs quando
predomina a acumulação de ferro, Bhs quando a
acumulação é de húmus compostos de ferro e
alumínio e Bh quando predomina a iluviação de
matéria orgânica.
Horizonte subsuperficial glei: horizonte mineral
subsuperficial ou eventualmente superficial
caracterizado pela intensa redução de ferro e
formado sob condições de excesso de água, o
que lhe confere cores neutras ou próximas de
neutras na matriz do solo, com ou sem
mosqueados. Este horizonte é fortemente
influenciado pelo lençol freático, sob prevalência
de um regime de umidade redutor, virtualmente
livre de oxigênio dissolvido, em virtude da
saturação com água durante todo o ano ou pelo
menos por um longo período.

Horizonte B textural: é um horizonte mineral
subsuperficial no qual há evidências de
acumulação, por iluviação, de argila silicatada. O
horizonte B textural possui um acréscimo de argila
em comparação com o horizonte sobrejacente
eluvial e, usualmente, apresenta cerosidade.
Horizonte sulfúrico: horizonte com 15 cm ou
mais de espessura, composto por material
mineral ou orgânico, com valor de pH em água
igual ou menor que 3,5, evidenciando presença
de ácido sulfúrico.
Intemperismo: físico - é o processo de
fragmentação das rochas a partir de agentes
físicos como as variações da temperatura e dos
ventos. Químico é o progresso de decomposição
das rochas, que ocorre principalmente pela ação
da água, da chuva e da temperatura, provocando
a alteração dos minerais primários. São os
processos de partida para formação de solos.
Lençol freático: nível subterrâneo no qual a água
se encontra à pressão atmosférica.
Léptico: presença de contato lítico entre 50 e 100
cm da superfície do solo. Indica solos rasos ou
pouco profundos.
Material orgânico - refere-se a material de solo
constituído por quantidades expressivas de
compostos orgânicos, preponderantes sobre os
constituintes minerais.
Material mineral - refere-se a material de solo
constituído essencialmente por compostos
inorgânicos,
em
graus
variáveis
de
intemperização, misturados à material orgânico
em proporções variadas, porém, em quantidades
inferiores às especificadas acima.
Mudança textural abrupta (solos abrúpticos):
consiste em um considerável aumento no
conteúdo de argila dentro de pequena distância
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na zona de transição entre o horizonte A ou E e o
horizonte subjacente B.

Substrato: refere-se ao material rochoso
subjacente ao solo e que pode constituir o
material de origem do mesmo.

Órtico: designa Neossolos Quartzarênicos que
não são Hidromórficos e que não exibem
características típicas de outras classes de solos.

Textura muito argilosa: identifica solos com
mais de 600g de argila/kg;

Planossólico: designa solos com características
intermediárias para os Planossolos.

Textura argilosa: quando o solo tem entre 350 e
600g de argila/kg;

Plintossólico: caráter que designa solos com
plintita no perfil em quantidade insuficiente para
caracterizar um plintossolo.
Perfil de solo: é a secção vertical típica de uma
determinada classe de solo, que pode ser
subdividida em camadas, chamadas horizontes.
Profundidade dos solos: profundidade máxima
que as raízes das plantas penetram livremente no
corpo do solo. As classes de profundidade são:
solos rasos ≤ 50cm; pouco profundos > 50cm ≤
100cm; profundos >100cm ≤200cm e muito
profundos >200cm.
Salino: propriedade de solos que contém mais
sais solúveis em água fria do que o sulfato de
cálcio. A condutividade elétrica do extrato de
saturação situa-se entre 4 e 7 dS/m a 25ºC em
alguma época do ano.
Salinidade: quantidade de sais solúveis em
determinado solo, que pode ser medida através
da condutividade elétrica do extrato de saturação.
Saturação por bases (Valor V): percentual entre
a soma de bases e a capacidade de troca de
cátions (100 x valor S / valor T).
Saprolítico: refere-se ao material de saprolito ou
seja mistura de minerais primários e secundários
originários da alteração das rochas.

Textura média: quando o solo contém 350g de
argila e mais de 150g de areia/kg, excluídas as
classes texturais areia e areia-franca;
Textura arenosa: refere-se às classes texturais
areia e areia-franca.
Para as classes de solos com significativa
variação textural entre horizontes superficiais e
subsuperficiais, expressa em forma de fração textura média/argilosa.
Textura leve: corresponde às texturas arenosa e
média.
A caracterização efetuada em função da
proporção de cascalhos (diâmetro de 2 a 20mm)
em relação à terra fina (fração menor que 2mm)
corresponde separa solos através das seguintes
classes:
Textura muito cascalhenta – quanto existe mais
de 50% de cascalho na composição
granulométrica do horizonte;
Textura cascalhenta – quando esse valor oscila
entre 15 e 50% de cascalho;
Textura com cascalho – quando as quantidades
de cascalho variam entre 8 e 15%.

Sódico: termo utilizado para caracterizar solos
com teor de sódio maior ou igual a 15% no
horizonte B ou no C.

Tiomorfismo (Solos tiomórficos): solos ou
horizontes
formados
em
condições
de
abundância de enxofre e seus derivados. Termo
utilizado para caracterizar solos com elevado teor
de sulfetos ou sulfatos.

Solódico: caráter utilizado para distinguir
horizontes ou camadas que apresentam
saturação com sódio (100Na+/T) entre 6 e 15 %.

Típico: solo que representa o conceito central da
classe

Solum: parte superior do perfil de solos
compreendendo os horizonte A e B,
Soma de bases (valor S): é a soma das
quantidades de cálcio, magnésio, potássio e
sódio, em cmolc/kg de solo.

Transição: é a faixa que separa um horizonte de
outro. É classificada pela topografia em horizontal
ou plana; ondulada ou sinuosa; irregular e
descontínua ou quebrada e pela espessura em
abrupta, clara, gradual e difusa.
Unidade de mapeamento de solos: grupo de
delineações que representam áreas de paisagens
similares, compostas de 1 ou mais classes de
solos ou tipos de terreno.

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6-71

Unidade taxonômica de solos: unidade de
todos os solos que se enquadram num
determinado compartimento de um sistema de
classificação de solos.
Fases
O critério de fases tem como objetivo
fornecer informações adicionais sobre as
condições
ambientais.
São
comumente
empregadas fases de relevo, pedregosidade,
rochosidade e de vegetação, essa última utilizada
quando não são elaborados mapas de uso e
ocupação do solo, como auxílio na avaliação de
condições microclimáticas locais.
Fases pedregosa e rochosa
Constam da classificação as fases
pedregosa e rochosa, para caracterizar solos com
quantidades de calhaus e matacões, na parte
superficial ou subsuperficial do solo, suficientes
para impedir ou restringir o uso de implementos
agrícolas e máquinas simples.

D) Relevo forte ondulado: corresponde a
superfícies de topografia movimentada,
formadas por morros (elevações de 100 a
200m de altitudes relativas) e raramente
colinas,
com
declives
fortes,
predominantemente variáveis de 20 a 45%.
E) Relevo montanhoso: caracteriza superfícies
com topografia vigorosa, com predomínio de
formas acidentadas, usualmente constituídas
por
morros,
montanhas
e
maciços
montanhosos, apresentando desnivelamentos
relativamente grandes (superiores a 200m) e
declives
fortes
ou
muito
fortes,
predominantemente variáveis de 45 a 75%.
Essa forma de relevo não está presente na
área em estudo.
F) Relevo escarpado: compreende áreas com
predomínio de formas abruptas como
superfícies íngremes e vertentes com declives
muito fortes, ultrapassando 75%.
Solos que ocorrem nas áreas de
influência indireta – aii e direta – aid do
empreendimento

Fases de relevo
O nome da fase de relevo acompanha a
descrição da unidade de solos com o intuito de
serem fornecidos subsídios ao estabelecimento
de limitações com relação ao emprego de
implementos agrícolas e, mediante avaliação da
declividade e comprimento das pendentes,
auxiliar na determinação da susceptibilidade à
erosão. As formas de relevo que acompanham a
designação da unidade de solos são as
seguintes:
A) Relevo plano: corresponde a superfícies de
topografia esbatida ou horizontal, onde os
desnivelamentos são muito pequenos, com
declividades variáveis entre 0 e 3%.
B) Relevo
suave
ondulado:
caracteriza
superfícies de topografia pouco movimentada,
constituída por conjuntos de colinas
(elevações de altitudes relativas até 100m),
apresentando declives suaves, entre 3 e 8%.

Na Área de Influência Indireta -AII
ocorrem Argissolos Amarelos, Latossolos
Amarelos, Gleissolos Melânicos e Háplicos,
Gleissolos Tiomórficos, Espodossolos, Neossolos
Quartzarênicos e Neossolos Flúvicos que
constituem doze unidades de mapeamento, das
quais onze são associações de duas a quatro
unidades taxonômicas.
A classificação está no terceiro ou quarto
nível categórico do Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos (SiBCS).
Como nos demais mapas de solos
apresentados nesse sub-item, não constam as
inclusões, por não terem área suficiente para
poderem ser representativas na escala do
mapeamento.

C) Relevo ondulado: designa superfícies de
topografia pouco movimentada, constituídas
por conjunto de colinas, com declives
moderados, entre 8 e 20%.

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6-72

SÍMBOLO
PAd1

PAd2

PVAd1

LAd1

LVAd1

ESKg1

GXbe1

GXbd1

RYbed1

RQo

OXy
SM

DESCRIÇÃO
Argissolo Amarelo Distrófico não abrupto ou abrupto, textura
média/argilosa e arenosa/argilosa, A moderado, relevo plano
e suave ondulado + Argissolo Amarelo Distrórfico típico
textura arenosa/media, relevo plano e suave ondulado
Argissolo Amarelo Distrófico abrupto ou não textura
média/argilosa, A moderado, relevo suave ondulado e plano
+ Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico, textura
média/argilosa, A moderado, relevo ondulado e suave
ondulado
Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico, textura
média/argilosa, A moderado, relevo ondulado e suave
ondulado + Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico não
abrupto ou abrupto, , textura média/argilosa, A moderado,
relevo ondulado e suave ondulado
Latossolo Amarelo Distrófico típico , textura argilosa, A
moderado, relevo plano e suave ondulado + Argissolo
Amarelo Distrófico típico + Argissolo Amarelo Distrófico
típico, textura média/argilosa, A moderado, relevo suave
ondulado e ondulado
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico, textura
argilosa ou muito argilosa, A moderado, relevo ondulado e
forte ondulado + Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico
latossólico,
textura
argilosa/muito
argilosa
ou
média/argilosa, A moderado, relevo ondulado e forte
ondulado
Espodossolo Ferrihumilúvico Hidromórfico Distrófico,
textura arenosa, A moderado ou proeminente, relevo plano
+ Neossolo Quartzarênico Distrófico, A moderado ou fraco,
relevo plano
Gleissolo Háplico Ta salino solódico ou não, textura argilosa
ou média, A moderado, relevo plano + Gleissolo Melânico
Eutrófico Ta ou Tb solódico ou não solódico, textura argilosa
ou muito argilosa, A húmico ou A chernozêmico, relevo plano
+ Gleissolo Melânico Tiomórfico, Ta ou Tb, textura argilosa ou
muito argilosa, A húmico ou proeminente, relevo plano +
Espodossolo Ferrihumilúvico Hidromórfico Distrófico textura
arenosa, A moderado ou proeminente, relevo plano
Gleissolo Háplico Tb Distrófico típico, textura arenosa/média
e média/argilosa + Gleissolo Melânico Tb Distrófico típico,
textura arenosa/média e média/argilosa
Neossolos Flúvicos Tb Eutróficos ou Distróficos não solódicos
ou solódicos, textura argilosa/arenosa ou muito
argilosa/arenosa, A moderado, relevo plano + Gleissolo
Háplico Ta ou Tb Eutrófico ou Distrófico não solódico ou
solódico, textura argilosa ou muito argilosa, A moderado,
relevo plano.
Neossolo Quartzarênico Órtico Distrófico e Eutrófico típico, A
moderado, relevo plano + Espodossolo Ferrihumilúvico
Distrófico típico, A moderado e fraco, relevo plano e suave
ondulado
Organossolo Háplico Hêmico Distrófico típico, relevo plano +
Gleissolo Melânico Distrófico típico, textura argilosa ou muito
argilosa, A húmico ou proeminente, relevo plano
Solos indicriminados de mangue

mapeamento, das quais onze são associações de
duas a quatro unidades taxonômicas.
A classificação está no terceiro ou quarto
nível categórico do Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos (SiBCS).
Como nos demais mapas de solos
apresentados nesse sub-item, não constam as
inclusões, por não terem área suficiente para
poderem ser representativas na escala do
mapeamento.
SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

ESKg1

Espodossolo Ferrihumilúvico Hidromórfico Distrófico textura
arenosa A moderado ou proeminente, relevo plano +
Neossolo Quartzarênico Distrófico A moderado ou fraco,
relevo plano

PAd1

Argissolo Amarelo Distrófico não abrupto ou abrupto textura
média/argilosa e arenosa/argilosa, A moderado, relevo
plano e suave ondulado + Argissolo Amarelo Distrófico típico
textura arenosa/media relevo plano e suave ondulado

RQo

Neossolo Quartzarênico Órtico Distrófico e Eutrófico típico,
A moderado, relevo plano + Espodossolo Ferrihumilúvico
Distrófico típico, A moderado e fraco, relevo plano e suave
ondulado
Tabela 6.3.18 – legenda dos solos que ocorrem na AID

As classes de solos que ocorrem na AII e
AID estão descritas a seguir.
Argissolo amarelo distrófico típico
Esta classe compreende solos com
horizonte B textural de cor amarelada, e ou
brunada, nos matizes 10YR ou 7,5YR contendo
baixos teores de Fe2O3, geralmente inferiores a
70g/kg, com predomínio de caulinita na fração
argila.
São em geral profundos, bem drenados e
apresentam seqüência de horizontes do tipo A-BtC ou A-E-Bt-C. São distróficos, com textura
média/argilosa e argila de atividade baixa.
Ocorrem em áreas de relevo plano e suave
ondulado e podem ser abruptos, isto é, com alto
gradiente textural entre horizontes A e Bt.

Tabela 6.3.17 – Legenda das unidades de mapeamento dos solos da AII.

Na Área de Influência Indireta - AII
ocorrem Argissolos Amarelos, Latossolos
Amarelos, Gleissolos Melânicos e Háplicos,
Gleissolos Tiomórficos, Espodossolos, Neossolos
Quartzarênicos,
Neossolos
Flúvicos
e
Organossolos que constituem doze unidades de
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Figura 6.3.83: Corte em estrada vicinal junto à SFI 26, expondo perfil
profundo de Latossolo Vermelho-Amarelo, associado a Argissolos Amarelos,
ambos derivados de sedimentos do Grupo Barreiras. Local de Coordenadas
UTM 294087E/7.642.607S.

Esses solos estão relacionados aos
sedimentos do Grupo Barreiras e congêneres e
podem estar associados a Latossolos VermelhoAmarelos. Distribuem-se por toda a faixa próxima
ao litoral, limitados pela presença de antigos
cordões litorâneos nos quais ocorrem solos
arenosos. Tem alta expressão geográfica na
região norte do Estado do Rio de Janeiro, pois,
ocorrem em relevos muito propícios à agricultura.
Em geral, ocorrem em relevo suave, com rampas
longas e são por isso bastante utilizados com a
cultura de cana-de-açúcar, pastagens e com
cultivo de abacaxi. Os solos encontram-se
frequentemente adensados no topo do horizonte
B, ocasionando redução de permeabilidade, o
que favorece a ação de processos erosivos
quando se situam em vertentes com maior
declividade.
Na Área de Influência Indireta-AII estão
mapeados pelas unidades de mapeamento PAd1
e PAd2, nas quais são dominantes e na
associação de solos LAd1, na qual são
subdominantes.

Figura 6.3.84: Cultura de abacaxi em primeiro plano e reflorestamento com
eucalipto ao fundo em área de Argissolos textura arenosa/média. AID.
Coordenadas UTM 289147/7628875.

Figura 6.3.85:Reflorestamento com eucaliptos.
Local da foto anterior, na AID.

Na Área de Influência Direta – AID estes
solos ocorrem em faixa limítrofe entre os solos
arenosos do litoral e os solos da unidade
fisiográfica dos tabuleiros. São mais arenosos, de
textura arenosa/média e argilosos, com textura
média/argilosa e ocorrem em relevo plano e
suave ondulado.
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do horizonte B. O horizonte A é moderado e
situam-se em relevos plano e suave ondulado, no
topo dos Tabuleiros de Terciário, do Grupo
Barreiras.
Os Latossolos são identificados pelo
horizonte diagnóstico Bw, sinônimo de alta
intemperização do material originário. A classe de
Latossolos Amarelos é menos intemperizada, por
exemplo, do que a dos Latossolos VermelhoAmarelos. Os teores de argila natural são mais
altos e a estrutura é ligeiramente mais
desenvolvida, podendo ser fraca em blocos
subangulares.

Figura 6.3.115: Relevo suave ondulado nas bordas de tabuleiros.
Ocorrem Argissolos Amarelos. Nos topos planos estão associados a
Latossolos Amarelos. Cultivo de cana-de-açucar. Estrada São Francisco de
Itabapoana-Campos dos Goytacazes.

As transições entre horizontes Bw são
graduais ou difusas. Esses horizontes são, em
geral, bastante espessos, o conjunto atingindo
frequentemente cerca de 2 metros em
profundidade.
O material de origem é pobre em
nutrientes o que se reflete nos Latossolos
Amarelos. São solos distróficos, ácidos, com
elevados teores de alumínio trocável e de
saturação com Al+++ no complexo sortivo, por isso,
eram
denominados
“álicos”
na
antiga
classificação de solos.
A fisionomia de interflúvios tabulares
constitue um relevo aplainado, entrecortado por
riachos, rios e drenagens quase paralelas entre si
e que se dirigem em direção ao mar.
A exemplo dos Argissolos Amarelos são
intensamente utilizados na região norte
fluminense com cultivos de cana-de-açucar e
abacaxi.

Figura 6.3.86:Cultura de abacaxi em Argissolo-Amarelo, relevo suave
ondulado. Local de Coordenadas UTM 295327E/7.641.267S.

Latossolo amarelo típico distrófico
Essa classe compreende solos com
horizonte Bw de cores brunadas e amareladas,
em matizes semelhantes aos Argissolos – 10YR
e 7,5YR associadas a teores muito baixos de
Fe2O3, normalmente inferiores a 70g/kg, e
constituição
mineralógica
essencialmente
caulinítica, com índice Ki superior a 1,7.
São solos argilosos na AII, que
apresentam comumente alguma coesão no topo

Fiigura 6.3.87: Estrada vicinal emLatossolo Amarelo relevo plano, cultivado
com mandioca e abacaxi . Unidade de Mapeamento LAd1 do Mapa de Solos
da AII. Local de Coordenadas UTM 281.358E/7.636.324S.
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Figura 6.3.88: Cultura de abacaxi em área de Latossolos Amarelos textura
média/Argissolos Amarelos textura arenosa/média. O jornal protege o fruto
do excesso de radiação solar. Coordenadas UTM 289509/7630905, próximo
às localidades de Divinéia e Coréia (AID/AII).

Figura 6.3.90 : Cultivo de mandioca em área de Latossolos Amarelos.
Próximo a São Francisco de Itabapoana.

Figura 6.3.91:Paisagem típica de tabuleiro com relevo plano, onde ocorrem
Latossolos Amarelos cultivados com cana-de-açucar. Estrada São Francisco
de Itabapoana-Campos dos Goytacazes.

Figura 6.3.89:Fruto protegido dos raios solares. Local da foto anterior.

Gleissolos
Essa classe compreende solos minerais,
hidromórficos, com horizonte A ou H seguido de
horizonte glei, desde que não simultâneo com B
textural, B nátrico ou plíntico.
São solos pouco evoluídos, originados de
sedimentos
de
idade
quaternária
apresentando, portanto, grande variabilidade
espacial. São subdivididos de acordo com o tipo
de horizonte superficial, em Gleissolos Háplicos e
Gleissolos Melânicos. Na área do município de
São Francisco de Itabapoana, ocorrem as classes
descritas a seguir.
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A vegetação é halófila e higrófila, em
razão da presença de lençol freático elevado.
A.

Figura 6.3.92: Área alagada. Na periferia da área abaciada, presença de solos
hidromórficos, especialmente de Gleissolos Háplicos, inclusões na Unidade
de Mapeamento LAd1. Local de Coordenadas UTM 293.700E/7.633.460S.

A.

Gleissolo melânico solódico e não solódico

Os solos dessa classe apresentam um
horizonte
superficial
mais
desenvolvido,
proeminente ou húmico, ou ainda horizonte
turfoso. São solos mal ou muito mal drenados,
com lençol freático elevado na maior parte do ano,
e seqüência de horizontes do tipo A-Cg ou H-Cg.
Ocorrem em áreas de várzea e, principalmente,
próximo à foz dos rios Itabapoana e Paraíba do
Sul.
Tem
características
bastante
diversificadas, pois, são formados a partir de
sedimentos flúvio-lacustres e flúvio-marinhos de
diferentes composições físicas. A composição
textural é, portanto, bastante variada, em razão
da natureza dos sedimentos a partir dos quais se
desenvolvem.
Na foz do Rio Paraíba do Sul, situam-se
em depressões paralelas aos cordões litorâneos
e em áreas abaciadas entre os mesmos.
As argilas são de alta e baixa atividade,
ocorrendo solos eutróficos e distróficos. O
horizonte A é húmico ou chernozêmico e a textura
é argilosa ou muito argilosa.
Devido à influência de águas marinhas,
os Gleissolos Húmicos são solódicos quando
apresentam teores de sódio entre 6 e 15% no
complexo sortivo e também salinos, quando tem
presença de sais mais solúveis que o sulfato de
cálcio e a condutividade elétrica do extrato de
saturação é igual ou maior do que 7dS/m.

Gleisssolo Háplico

Os Gleissolos Háplicos compreendem
solos mal drenados, com horizonte subsuperficial
glei e influência de lençol freático elevado por
longos períodos durante o ano. Diferenciam-se
dos Gleissolos Melânicos pela presença de um
horizonte superficial moderado. São eutróficos,
com argila de atividade alta, originados de
sedimentos aluviais e coluviais quaternários,
apresentando, portanto, grande variabilidade
espacial. A seqüência de horizontes é A – Cg
(horizonte glei), com textura argilosa e média.
A presença de lençol freático elevado
provoca redução de óxidos de ferro, com
elevados teores de Fe2O2. Consequentemente as
cores das camadas Cg são acinzentadas.
Em algumas unidades mapeadas tem
elevada salinidade, com caráter salino, isto é com
condutividade elétrica do extrato de saturação
entre 4dS/m e 7dS/m em alguma época do ano.
São também solódicos, pois a saturação com
sódio varia de 6 a 15%. Os valores elevados de
sais são evidências de influência de águas do mar
na gênese dos Gleissolos. Ocorrem também
solos eutróficos ou distróficos típicos.
Localizam-se nas áreas planas, de
topografia mais baixa ou deprimida, normalmente
com vegetação nativa adaptada à condição de
maior encharcamento.
Os solos situam-se em áreas com riscos
de inundação por cheias ou por acumulação de
água de chuvas na maior parte do ano.
Esses solos estão associados a
Gleissolos Melânicos e Gleissolos Tiomórficos
nas unidades de mapeamento GXbe1 e GXbd1 e
a Neossolos Flúvicos na unidade de mapeamento
RYbed1 do mapa de solos da AII e situam-se na
várzea da foz do rio Paraíba do Sul.
B.

Gleissolo Tiomórfico

Os
Gleissolos
tiomórficos
são
caracterizados pela presença de um horizonte
sulfúrico e/ou materiais sulfídricos dentro de 100
cm da profundidade do solo. Esse horizonte
forma-se pela oxidação de materiais minerais ou
orgânicos ricos em sulfetos. O material sulfídrico
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se
acumula
no
solo
ou
sedimento
permanentemente saturado de água salobra.

mais vegetação, de coloração escura e áreas com
exposição de areia mais clara.

Os sulfatos são reduzidos biologicamente
formando sulfetos. Expostos, os sulfetos oxidamse formando ácido sulfúrico que pode produzir
sulfatos de ferro ou de alumínio.

Os
Espodossolos
encontram-se
mapeados pela unidade de mapeamento ESKg1,
no Mapa de Solos da AII na área da foz dos rios
Paraíba do Sul e Itabapoana, entretanto, também
se encontram em faixa paralela às praias,
praticamente desde a foz desse último rio até a
Fazenda Canaã, ultrapassando a área desse
estudo em direção ao sul.

Esse horizonte é altamente tóxico para a
maioria das plantas cultiváveis e pode estar ou vir
a ser trazido à superfície por escavações,
dragagens ou outras operações de movimentos
de terra.
Esses solos tem um horizonte superficial
A húmico ou proeminente. A textura é argilosa ou
muito argilosa e as argilas são de atividade alta e
baixa.
São sálicos, pois, contem sais mais
solúveis em água fria que o sulfato de cálcio e a
condutividade elétrica do extrato de saturação é
maior ou igual a 7dS/m a 25º C.
Esses solos estão associados a
Gleissolos Melânicos e Gleissolos Háplicos e
situam-se na várzea da foz do rio Paraíba do Sul.

Na praia de Guriri, os espodossolos
exibem perfis espessos em barrancos, nos quais
se sobrepõem a sedimentos do Grupo Barreiras.
A plintita originária desses sedimentos, em
contato com a água e em ciclos de umedecimento
e seca, desidrata irreversivelmente formando
lateritas consolidadas. O embate de ondas do mar
nas praias e sobre esses sedimentos cria
testemunhos e barrancos íngremes com
presença canga laterítica como ilustra a foto
abaixo.

Espodossolo Hidromórfico
Essa classe compreende solos minerais
hidromórficos, de textura arenosa ao longo de
todo o perfil, com horizonte B espódico precedido
por horizonte E álbico, ou raramente A. São,
portanto, solos com nítida diferenciação de
horizontes, com seqüência de horizontes do tipo
A-E-Bh-C ( pode ocorrer também horizonte Bhs
ou Bs). São solos distróficos, com horizonte A
moderado ou A proeminente.
O horizonte Bhs ou Bs pode estar
completamente endurecido por cimentação –
alios ou ortstein, impedindo a drenagem vertical
da água. O lençol freático situa-se imediatamente
acima desse horizonte.
A presença de altos valores de matéria
orgânica contribui para que a coloração da água
das lagoas seja marrom escura ou quase preta.
Os Espodossolos estão relacionados aos
sedimentos arenosos de origem marinha que
constituem os cordões litorâneos dispostos em
faixas sub-paralelas ao longo da costa. Essa
feição geomorfológica é muito característica nas
imagens em que as faixas alternam áreas com

Figura 6.3.93: Testemunho da abrasão causada pelo embate de ondas.
Grupo Barreiras. A parte superior é um Espodossolo formado a partir da
deposição de areias. Ao pé do barranco, nota-se a plintita e os blocos de
canga laterítica. Praia do Guriri. Local de Coordenadas UTM
290917E/7628537S.

Neossolos Quartzarenicos
Essa
classe
compreende
solos
profundos, com seqüência de horizontes do tipo
A-C, de textura arenosa em toda a extensão dos
perfis, constituídos essencialmente por quartzo.
Minerais primários menos resistentes ao
intemperismo, se presentes,encontram-se em
quantidades insignificantes. Ocorrem na faixa
litorânea relacionados aos cordões arenosos
costeiros, em associação com Espodossolos
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Hidromórficos. São excessivamente drenados, de
baixa fertilidade natural, com horizonte A
moderado ou A fraco, que pode mesmo estar
ausente em áreas desprovidas de vegetação,
localizadas mais próximo ao mar ou sujeitas à
forte ação dos ventos.

ou muito argilosa/arenosa. Ocorrem, também, às
margens do Rio Itabapoana, junto ao local onde
será instalada a tomada d´água para o Aqueduto.
Estão associados a Gleissolos Háplicos
na unidade de mapeamento RYbed1 do mapa de
solos da AII.

Três perfis de Neossolos Quartzarênicos
foram coletados e analisados na Área
Diretamente Afetada- ADA e são característicos
desta unidade.
Esses solos estão mapeados na AII pela
Associação RQo, na qual, se associam a
Espodossolos Hidromórficos.

Figura 6.3.95: Exposição em barranco, de Neossolo Flúvico, à margem
direita do rio Itabapoana, junto ao local onde será instalada a tomada d´água
para o aqueduto. Local de Coordenadas UTM 293.151E/7.644.801S.

A seguir encontram-se apresentados os
mapas de solos da Área de Influência Indireta –
AII e da Direta – AID.
Figura 6.3.94: Paisagem típica de área com Neossolos Quartzarênicos.
Relevo plano e suave ondulado (cordões litorâneos), próximo ao litoral. Foto
obtida em local entre a área do empreedimento e a localidade de Buena,
margem da estrada RJ 196

Neossolos Fluvicos Tb eutróficos ou distróficos
Essa classe compreende solos minerais
pouco evoluídos, desenvolvidos a partir de
depósitos aluviais recentes, referidos ao
Quaternário. Caracterizam-se por apresentar
estratificação de camadas, sem relação genética
entre si. Têm seqüência de horizontes do tipo AC, eventualmente com evidências de gleização
em sub-superfície.
Devido à variabilidade dos materiais de
origem, argilosos, arenosos ou siltosos que
podem ser alternados, em quase todos os perfis
há descontinuidade litológica entre camadas.
Os Neossolos Flúvicos ocorrem no delta
do rio Paraíba do Sul, são eutróficos ou
distróficos, não solódicos ou solódicos, com argila
de atividade baixa e de textura argilosa/arenosa
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MAPA DE SOLOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA- AII
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MAPA DE SOLOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA -AID
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magnésio
diminuem
profundidade.
Solos da Área Diretamente Afetada ADA
A área onde será inserido o
Empreendimento, em sua maior parte, é formada
por sedimentos arenosos de origem marinha com
aportes fluviais. A parte mais próxima à rodovia
RJ 196 não exibe as ondulações características
dos antigos cordões litorâneos como na porção
da área mais próxima ao mar.
Em todo o sítio onde se pretende instalar
o empreendimento, predominam solos arenosos Neossolos Quartzarênicos.
A área já foi explorada como jazida de
minerais presentes nas areias – ilmenita,
monazita, zirconita e rutilo. A antiga jazida foi
recomposta com material arenoso livre desses
minerais e mapeada nesse trabalho como tipo de
terreno, uma vez que não foi possível formar-se
um horizonte A e não há indícios de pedogênese.
Nas partes mais deprimidas do terreno
ocorrem Gleissolos Háplicos e Melânicos.

sensivelmente

Os horizonte C tem camadas pouco
diferenciadas, de consistência solta a seco, muito
friável a úmido, não plástica e não pegajosa com
solo molhado. As cores são brunadas, com
matizes variando entre 7,5 YR e 10YR, valores e
cromas elevados.
Em virtude do predomínio de íons Ca++
e, em menor proporção de Mg++ e da ausência
de alumínio trocável são solos eutróficos, com
saturação de bases que pode atingir 91,5 % em
superfície, no perfil nº 04. Essa saturação diminui
sensivelmente em profundidade. Como já foi
descrito acima, provavelmente esses valores são
reflexos de calagens e adubações quando a área
era agricultada.
Os
Neossolos
Quartzarenicos
predominam na parte noroeste da área da
Fazenda Canaã e nas áreas mais próximas ao
mar onde ocupam antigos cordões litorâneos que
são paralelos à praia. Estão mapeados pelas
unidades de mapeamento RQo1 a RQo6 como
dominantes e subdominantes.

Neossolo Quartzarênico órtico típico
Solos essencialmente arenosos com
sequência de horizontes A-C, sem contato lítico
presente no perfil. Esses solos são praticamente
destituídos de minerais primários pouco
resistentes ao intemperismo. A fração areia é
constituída por grãos de quartzo, normalmente
arestados e de granulação grosseira. Em todos os
perfis coletados, predomina a areia grossa entre
cerca de 55 a 75% desta fração. O perfil n° 04, por
exemplo, não contém argila.
São profundos, atingindo mais de 3,70
metros, excessivamente drenados, e derivados
de antigas deposições de sedimentos arenoquartzosos, não consolidados, de origem marinha
e de idade quaternária.
O horizonte A é moderado, com
espessura que pode chegar a 49 cm. Os teores
de matéria orgânica podem atingir 2,8 dag/kg
somente na porção superficial correspondente ao
horizonte A, provavelmente refletindo uma ação
residual de calagens em antigos cultivos de canade-açúcar. São elevados os teores de cálcio que
podem atingir 6,7 cmol no horizonte superficial do
perfil nº 04 e provavelmente são remanescentes
de antigas calagens. Os teores de cálcio e de

em

Figura 6.3.66:Perfil nº 02. Neossolo Quartzarênico Distrófico típico.
Coordenadas UTM E 289996/N7628820
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Figura 6.3.97:Aspecto da área onde foi coletado o Perfil nº 02.

Figura 6.3.99:Suaves ondulações dos antigos cordões litorâneos arenosos.
Local onde foi coletado o perfil nº 04. A praia se situa logo após as dunas
visíveis no topo da foto.

Neossolo Quartzarenico órtico plintossólico
Estes solos constituem uma variação dos
Neossolos Quartzarênicos típicos originados,
provavelmente, pela deposição de sedimentos
arenosos sobre materiais relacionados ao
Terciário.
Os primeiros 177 cm de solo
assemelham-se morfologicamente aos Neossolos
Quarzarênicos típicos. As cores são nos matizes
7,5YR e 10YR, de consistência solta em solos
secos, muito friável em solos úmidos, não plástica
e não pegajosa quando o material é úmido.
Aos 144 cm começam a aparecer
mosqueados vermelhos que estão relacionados a
aumento dos teores de ferro. Em profundidades
superiores a 177 cm estão presentes concreções
ferruginosas com diâmetros entre 5 e 20cm. A
partir de 210 cm de profundidade ocorre uma
camada saturada com água, de cor 2,5Y 7/3,
denotando presença de hidromorfismo e com
muito mosqueado grande e proeminente (7,5YR
5/8).
Figura 6.3.98: Pefil nº 04 : Neossolo Quartzarênico Eutrófico típico.
Local de Coordenadas UTM E 290709/N7628449

O lençol freático acha-se a 2,20 m de
profundidade.
São solos moderadamente ácidos, com
baixos teores de matéria orgânica nas camadas
subjacentes ao horizonte A. Distróficos, tem
baixos teores de cálcio e magnésio exceto no
horizonte superficial, baixos valores de soma de
bases e capacidade de troca de cátions em todo
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o perfil. Os teores de alumínio trocável são baixos,
refletindo em baixa saturação com esse íon.
Esses solos ocupam a área da sede da
Fazenda Canaã e seu entorno.

Figura 6.3.102: Coqueiral em área de Neossolos Quarzarênicos e Tipos de
Terreno.

Figura 6.3.100: Abertura da trincheira para coleta do Perfil nº 01.
Coordenadas UTM E 290109/N7628397.

Figura 6.3.103:Coqueiral e frutos em área de Neossolos Quarzarênicos e
Tipos de Terreno.

Gleissolos
As duas classes de Gleissolos estão
presentes na área, respectivamente Gleissolo
Háplico e Gleissolo Melânico.

Figura 6.3.101: Perfil nº 01 - Neossolo Quartzarenico
Distrófico Plintossólico

Gleissolos
são
solos
minerais,
hidromórficos com horizonte A proeminente ou
húmico, seguidos de horizonte glei. Tem forte
gleização
pois, se situam em áreas
frequentemente alagadas ou alagadiças com
presença de lençol freático próximo à superfície
na maior parte do ano e com uma sequência de
horizontes A ou Ap/Cg.
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Nas camadas que se situam abaixo do
horizonte
A
é
comum
encontrar-se
descontinuidade litológica, devido às diferenças
de granulometria dos sedimentos que originam
esses solos.
A. Gleissolo Háplico argila de atividade alta,
textura arenosa-média, eutrófico
Esta classe compreende solos com as
propriedades dos Gleissolos, com horizonte A
proeminente. São eutróficos, com alta a muito alta
saturação de bases, especialmente de cálcio.

devido à diferenciação do material de origem
sedimentar. Há predomínio de areia fina,
sugerindo uma ação mais efetiva de
sedimentação marinha e/ou eólica.
As consistências são semelhantes às das
demais camadas, devido ao predomínio da areia
na fração granulométrica.
Abaixo da camada C2, ocorre outra, com
descontinuidade litológica, constituída por
cascalhos e seixos rolados, evidenciando,
provávelmente mais uma influência fluvial do que
marinha.

A área onde foi coletado o perfil no 05
situa-se numa área mais baixa do terreno e é
frequentemente alagada nos períodos mais
úmidos. Foi cultivada com cana-de-açúcar e teve
incorporação de calcário e adubos. O horizonte
superior, Ap, tem em sua morfologia e cor, as
evidências dos trabalhos agrícolas.
Esse horizonte tem 15 cm de espessura
e é de cor escura, no matiz 10YR , valor e croma
3/2. A textura é franco-arenosa, com 47,8% de
areia e 46,25% de silte. A consistência é solta
com solo seco, muito friável com solo úmido e
ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa,
com solo molhado.
O teor de cálcio é muito alto, da ordem de
6,9 centimol/g e também elevado o de magnésio,
2,0 centimol/g. São resíduos de calagem com
calcário dolomítico aplicado para a cultura de
cana-de-açúcar, que ainda permanecem no solo.
A saturação de bases desse horizonte chega a
92,7 %, de um máximo de 100% e o pH é alcalino,
da ordem de 8,5

Figura 6.3.104: Perfil nº 05 - Gleissolo Háplico Argila de Atividade Alta
Eutrófico textura arenosa-média.O lençol freático está a 130 cm de
profundidade. Coordenadas UTM E 290445/N7627866

A camada C1, imediatamente subjacente
ao Ap é muito arenosa, com mais de 77% de
areia, com predomínio de areia fina. As cores são
variegadas, no matiz 10YR, com presença de
mosqueados. A consistência do material de solo
a seco, úmido e molhado é, a exemplo do
horizonte
superior,
solta,
muito
friável,
ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa.
O pH é alcalino, da ordem de 8,8. Os
teores de cálcio e magnésio são elevados, no
entanto, menores que do Ap. Em consequência
essa camada tem uma saturação de bases muito
alta - 87,8%.
Abaixo desta, está presente outra
camada também gleizada, constituída por 90% de
areia, nitidamente uma descontinuidade litológica

Figura 6.3.105 :Aspecto do local onde foi coletado o Perfil nº 05. A faixa com
vegetação arbustivo-arbórea ao fundo é próxima à praia.
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B. Gleissolos melânicos
Os Gleissolos Melânicos diferem da
classe anterior pela presença de um horizonte
superficial melânico, de cor preta.
São muito mal drenados, de formação
recente, pouco desenvolvidos, originados de
sedimentos
flúvio-marinhos,
apresentando
descontinuidade litoógica entre camadas. Em
relação à superfície da área são menos
expressivos que os solos anteriormente descritos
e se situam apenas nas depressões vizinhas às
drenagens.
São solos distróficos, cuja saturação de
bases não ultrapassa 32,6 %, correspondente à
camada IIC2.
Esses gleissolos tem textura leve, francoarenosa em superfície e mais arenosa em
profundidade.

Figura 6.3.106:Área deprimida do terreno, onde se formam pequenas lagoas
que servem à dessedentação de animais. Presença de Gleissolo Melânico
Epissalino Ta textura arenosa-média Distrófico - Perfil nº 06. Coordenadas
UTM E 289927/N7628007

O horizonte superior tem cores escuras,
no matiz 2,5Y, valor 2,5 e croma 1. A textura é
franco-arenosa, a estrutura moderada, pequena a
média, granular e a consistência é dura com
material seco, friável a úmido, ligeiramente
plástica e pegajosa com solo molhado.
As análises desse horizonte revelam
presença de salinidade, pelo valor da
condutividade elétrica do extrato de saturação do
horizonte superficial que é de 5,78dS/m.
As camadas subjacentes tem cores
acinzentadas, no matiz 2,5Y. A primeira é de
consistência muito dura quando o solo está seco,
friável a úmido e não plástica e não pegajosa com
solo molhado. A segunda é ligeiramente dura,
muito friável, não plástica e não pegajosa.
Os Gleissolos Melânicos se situam em
áreas com drenagem imperfeita, onde há
presença de pequenas lagoas cuja água está
servindo para dessedentação de animais.

Figura 6.3.107:Tanque de dessedentação de animais criado na área de
Gleissolos Melânicos.Local do Perfil nº 06.

Tipo de Terreno
A área teve exploração mineral para
retirada de monazita, ilmenita, zirconita e rutilo e
foi recuperada com preenchimento das cavas por
material de textura muito arenosa. A
recomposição da área foi completada com plantio
de pastagens e cultivo de coqueiros em parte da
mesma.
Foi criado um “cordão arenoso” paralelo
aos demais, porém, com maior altura.
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Nesse local representativo foi coletado
um perfil, de número 03, com 2,20 metros de
profundidade.
O terreno é constituído por 96,9 a 99% de
areia grossa e fina, totalmente livre de argila – 0%
de minerais com menos de 0,002mm de tamanho.
Não houve formação de um horizonte A.
Três camadas podem ser separadas, todas com
cores claras, nos matizes 10YR e 7,5 YR, valor e
croma altos. Por serem essencialmente arenosas,
essas camadas tem consistência solta, muito
friável, não plástica e não pegajosa.
Quimicamente é notável a presença de
cálcio nas três camadas. A ausência de argilas às
quais o íon deveria estar adsorvido, pode sugerir
que esses teores sejam devidos à presença de
conchas de animais marinhos, uma vez que a
adsorção pelo silte deve ser mínima.

Figura 6.3.109: Perfil nº 03 - Tipo de Terreno. Trincheira aberta no local de
coordenadas UTM E 290237/N7628158.

O pH desse material é alcalino, 8,6 e 8,8
e a saturação de bases, muito alta, em virtude da
presença de cálcio.
A segunda camada tem um valor elevado
de Ferro em mg/dm3, comparada às demais, o
que pode evidenciar influência do tratamento para
obtenção dos minerais retirados.

Figura 6.3.110:Local onde foi coletado o Perfil nº 03, na parte mais alta, à
direita da foto.

Figura 6.3.108: Abertura de trincheira para coleta do Perfil nº 03.
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A. PERFIS PEDOLÓGICOS
PERFIL PEDOLÓGICO Nº 01

II/7ª
camad
a

Data da coleta: 12/12/2012

UTM

E

210 cm +

Observações: lençol freático a 220cm

Classificação: Neossolo Quartzarenico Distrófico
Plintossólico
Localização:
Coordenadas
290109/N7628397

RESULTADOS ANALÍTICOS – PERFIL NO 01

Are
ia
Tot
al

Areia
Gros
sa

Are
ia
Fin
a

Silte
0,050,002
mm

Argila
<0.00
2mm

Densidade
Silt
e/
Ar Apare Rea
gil nte
l
a

0 – 33
cm

93
2

722

21
0

48

20

2,4

33-63
cm

91
6

684

23
2

64

20

3,2

63110cm

86
0

628

23
2

80

60

1,3

110144cm

83
8

582

25
6

82

80

1,0

144177cm

89
4

620

27
4

46

60

0,7
6

177210cm

86
0

540

32
0

60

80

0,7
5

HORIZONTE

Situação, declive, cobertura vegetal: coleta em
área plana com menos de 3% de declive

Símbol
o

Prof.
(cm)

Material originário: sedimentos arenosos de
origem flúviomarinha

Ap

Relevo local: plano

2ª
camada

Relevo regional: plano
Drenagem interna: excessivamente drenado em
superfície, muito mal drenado em profundidade
(>2,20m)
Vegetação no local e uso do solo: pastagem.
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA
HORIZ
ONTE
Ap
2ª
camad
a
3ª
camad
a
4ª
camad
a

5ª
camad
a

6ª
camad
a

ESPESSURA
(cm)
0 – 33 cm
33-63 cm
63-110cm

110-144cm

144-177cm

177-210cm

3ª
camada
4ª
camada
5ª
camada
6ª
camada

HORIZONTE

DESCRIÇÃO
bruno-amarelada-escura(10YR
3/4);
arenosa; solto, solto, não plástico e não
pegajoso; transição plana e clara.
bruna (7,5YR 4/3); arenosa; solta, solta,
não plástica e não pegajosa; tansição
plana e clara.
bruno-escura (7,5YR 3/4) areia franca;
solta,solta, não plástica e não pegajosa;
tansição clara e ondulada (106-120cm).
bruno-amarelada-escura (10YR 4/4);
areia franca; solta, solta, não plástica e
não pegajosa; transição clara e ondulada
(136-155cm).
bruno-amarelada(10YR
5/8);
arenosa;pouco mosqueado, pequeno e
proeminente (5(10YR 5/8); pouco
mosqueado, pequeno e proeminente
(5YR 5/8); macia, muito friável, não
plástica e não pegajosa; transição plana e
clara.
coloração variegada composta de brunoamarelada
vermelho-amarelada(10YR
5/8) e 5YR 5/8; areia franca;dura, friável,
ligeiramente plástica e ligeiramente

pegajosa. Presença de concreções
ferruginosas com 5 a 20 cm de diâmetro.
bruno-pálida
(2,5Y
7/3);
muito
mosqueado grande e proeminente
bruno-forte (7,5YR 5/8). Camada não
coletada.

COMPOSIÇÃO
(g/kg)

Maté
ria
Orgâ
nica
(dag/
kg)

Ferro
(mg/
dm3)

GRANULOMÉTRICA

Manga
nes
(mg/d
m3)

Satur
ação
com
Al+++

P
(Meh
lich)

pH
(1:
2,5
)
H2
O

Símbol
o

Prof.
(cm)

Ap

0 – 33
cm

1,5

65

5

0

1

6,2

2ª
camad
a
3ª
camad
a

33-63
cm

0,9

161

1

0

1

6,0

63110cm

0,7

389

1

8

1

5,7

4ª
camad
a
5ª
camad
a

110144cm

0,5

410

1

25

1

5,4

144177cm

0,4

236

1

0

1

6,3

6ª
camad
a

177210cm

0,4

189

1

43

1

4,9

HORIZONTE
Símbolo

Prof.
(cm)

(%)

Cond.
Elétric
a extr.
saturaç
ão

COMPLEXO SORTIVO
Ca++

(cmol)

Mg+

+

Na+
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K+

S

Al+ H++
++
Al+++

CTC/
pH 7,0

(cmol)

(mg/d

(mg/

(c

(cm

m3)

dm3)

mo

ol)

(cmol)

(cmolc/dm3
)

l)

Ap

2ª
camada

3ª
camada

4ª
camada

5ª
camada

6ª
camada

0 – 33
cm

1,7

33-63
cm

1,0

63110cm

1,0

0,4

0,3

0,2

11

7

6

10

5

4

2, 0,
1 0

1,6

1, 0,
3 0

1,7

1, 0,
2 1

2,9

3,7

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

V
%
5
7,
1

3,0

4
3,
6

HORIZO
NTE

ESPESSUR
A (cm)

49 – 86
cm

4,1

2
9,
4

C2

86
–
125cm

C3

125
–
220cm

C4

350 – 370
cm

110144cm

0,7

0,2

5

3

0, 0,
9 3

2,6

3,5

144177cm

1,4

0,3

5

3

1, 0,
7 0

1,5

3,2

5
3,
2

177210cm

0,6

0,2

19

3

0, 0,
8 6

1,6

2,4

3
3,
5

bruno-amarelada-escura(10YR
3/4);
arenosa; solto, solto, não plástico e não
pegajoso; transição plana e clara.
bruna (7,5YR 4/3); arenosa; solta, solta,
não plástica e não pegajosa; tansição
plana e clara.
bruno-escura (7,5YR 3/4) areia franca;
solta,solta, não plástica e não pegajosa;
tansição clara e ondulada (106-120cm).
bruno-amarelada-escura (10YR 4/4);
areia franca; solta, solta, não plástica e
não pegajosa; transição clara e
ondulada (136-155cm).
bruno-amarelada(10YR
5/8);
arenosa;pouco mosqueado, pequeno e
proeminente (5(10YR 5/8); pouco
mosqueado, pequeno e proeminente
(5YR 5/8); macia, muito friável, não
plástica e não pegajosa; transição plana
e clara.

0 - 49cm

A
C1

2
5,
4

DESCRIÇÃO

Observações: fundo da trincheira a 220cm. Tradagem até 370 cm de
profundidade. Até essa profundidade não foi achado lençol freático.

RESULTADOS ANALÍTICOS – PERFIL NO 02
PERFIL PEDOLÓGICO Nº 02

PERFIL PEDOLÓGICO Nº 02
HORIZONTE

Data da coleta: 13/12/2012

Are
ia
Fin
a

Silte
0,050,002m
m

Argila
<0.002
mm

Arg
ila

0 - 40cm

914

752

162

66

20

3,3

C1

49 – 86
cm

916

718

198

44

40

1,1

C2

86
–
125cm

884

670

214

76

40

1,9

C3

125
–
220cm

896

724

172

44

60

0,7

C4

350 – 370
cm

910

702

208

30

60

0,5

A

Material originário: sedimentos arenosos de
origem flúvio-marinha
Relevo local: plano
Relevo regional: plano

HORIZONTE

Drenagem interna: excessivamente drenado
Vegetação no local e uso do solo: pastagem

Apare
nte

Areia
Gros
sa

Localização:
Coordenadas
289996/N7628820

Situação, declive, cobertura vegetal: coleta em
área plana com menos de 3% de declive

Densidade

Areia
Total

Símb
olo

E

Silt
e/

Prof.
(cm)

Classificação: Neossolo Quartzarênico Distrófico
típico
UTM

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (g/kg)

Símb
olo

A
C1

Matér
ia
Orgân
ica
(dag/
kg)

Ferro
(mg/d
m3 )

Manga
nes
(mg/d
m3 )

Satura
ção
com
Al+++

(%)

P
(Mehli
ch)

pH
(1:2
,5)
H 2O

0 - 40cm

1,7

56

16

0

3

6,5

49 – 86
cm

0,5

335

2

0

1

6,4

Prof.
(cm)
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Real

Cond.
Elétrica extr.
saturação

C2

86
–
125cm

0,5

245

1

0

1

6,4

C3

125
–
220cm

0,4

201

1

0

1

6,0

C4

350
–
370 cm

0,4

340

1

0

1

6,0

HORIZONTE

COMPLEXO SORTIVO

Símb
olo

Prof.
(cm)

(cmol

0 - 40cm

1,7

A

Ca++

)

Mg
++

(cmol
)

0,6

Na+

(mg/d

K+

(mg/dm

S

(cmol

m3)

3)

)

6,0

6,0

2,3

Al++

+

(cmol
)

0,0

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA
HORIZ
ONTE
1ª
Camad
a
2ª
Camad
a

H++
Al+++

CTC a pH
7,0

V%

1,2

3,5

65,9

(cmol)

(cmolc/dm3)

C1

1,4

0,4

5,0

3,0

1,8

0,0

1,2

3,0

60,1

C2

86
–
125cm

1,3

0,3

3,0

3,0

1,6

0,0

1,5

3,1

51,7

125
–
220cm

C4

350
–
370 cm

3ª
Camad
a

0 68 cm
68 – 135
cm
135
–
220cm

DESCRIÇÃO
bruno-amarelada clara (10YR 6/4);
solto, muito friável, não plástico e não
pegajoso; transição plana e difusa.
amarelo-brunada (10YR 6/6); solto,
muito friável, não plástico e não
pegajoso; transição plana e difusa.
amarelo-avermelhada (7,5 YR; 6/6);
solto, muito friável, não plástico e não
pegajoso.

RESULTADOS ANALÍTICOS – PERFIL NO 03

49 – 86
cm

C3

ESPESSU
RA (cm)

PERFIL PEDOLÓGICO Nº 03

0,9

0,4

0,2

0,2

2,0

2,0

2,0

2,0

1,

0,6

0,0

0,0

1,6

2,7

1,1

1,7

35,5

Símbolo

Prof. (cm)

1ª
Camada

0 68 cm

968

316

652

32

Argil
a
<0.0
02m
m
0

68 – 135
cm

986

546

440

14

0

135
220cm

990

582

408

10

0

Satu
raçã
o
com
Al+++

P
(Me
hlich
)

pH (1:2,5)
H 2O

2ª
Camada
3ª
Camada

Classificação: Tipo de terreno

HORIZONTE

E

Situação, declive, cobertura vegetal: coleta em
área de relevo plano com menos de 3% de declive
Material originário: sedimentos argilo-arenosos
provavelmente de origem flúvio-lacustre

Densidade
Silte/

Arei
a
Tota
l

Data da coleta: 13/12/2012

UTM

GRANULOMÉTRICA

40,9

PERFIL PEDOLÓGICO Nº 03

Localização:
Coordenadas
290237/N7628158

COMPOSIÇÃO
(g/kg)

HORIZONTE

–

Arei
a
Gros
sa

Arei
a
Fina

Silte
0,050,002
mm

Matéri
a
Orgâni
ca
(dag/k
g)

Ferro
(mg/dm3)

Mang
anes
(mg/d
m3 )

Argila

Apar
ente

Símbolo

Prof. (cm)

1ª
Camada

0 68 cm

0,7

32

3

0

3

8,6

68 – 135
cm

0,4

100

2

0

2

8,8

135
220cm

0,3

9

2

0

1

8,8

2ª
Camada
3ª
Camada

–

(%)

Real

Cond.
Elétrica
extr.
saturaçã
o

Relevo local: plano
HORIZONTE

Relevo regional: plano

COMPLEXO SORTIVO

V
%

Drenagem interna: excessivamente drenado
Vegetação no local e uso do solo: pastagem

Símbolo

Prof. (cm)

Ca++

(cmol)

Mg++
(cmol)

Na+

(mg/dm3)

K+

(mg
/dm

S

(cmol)

3)

1ª
Camada

2ª
Camada

Al+

++

(cm
ol)

H++
Al+++

(cmol)

CTC
a pH
7,0
(cmolc
/dm3)

0 68 cm

2,2

0,3

52

5

2,5

0

0,6

3,1

8
0
,
7

68 – 135
cm

2,0

0,2

69

4

2,2

0

0,6

2,8

7
8
,
6
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3ª
Camada

135
220cm

–

1,8

0,2

71

3

2,0

0

0,6

2,6

7
7
,
0

RESULTADOS ANALÍTICOS – PERFIL No 04
HORIZONTE

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (g/kg)

Prof. (cm)

Areia
Total

0 – 23cm

900

Arei
a
Gro
ssa
624

276

Silte
0,050,002m
m
80

C1

23 – 63
cm

966

722

244

34

0

C2

63 – 90
cm

940

596

344

60

0

C3

90 – 140
cm

958

640

318

42

0

Situação, declive, cobertura vegetal: coleta em
local plano e suavemente ondulado com menos
de 3% de declive

C4

140 – 200
cm

982

752

230

18

0

C5

340 – 370
cm

978

694

284

22

0

Material originário: sedimentos arenosos de
origem flúvio-marinha

HORIZONTE

Sím
bolo

PERFIL PEDOLÓGICO Nº 04
A

Data da coleta: 05/09/2012
Classificação: Neossolo Quartzarênico Eutrófico
típico
Localização:
Coordenadas
290709/N7628449

UTM

E

0,5

18

3

0

3

8,7

63 – 90 cm

0,3

13

3

0

2

8,8

90 – 140 cm

0,3

12

3

0

2

8,8

C4

140 – 200
cm

0,3

11

2

0

1

8,8

C5

340 – 370
cm

0,3

10

2

0

1

8,9

Prof. (cm)

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA
HORIZO
NTE

ESPESSU
RA (cm)
0 – 23cm

A

C1

23 – 63
cm

C2

63 – 90
cm

C3

90 – 140
cm

C4

140 – 200
cm

C5

340 – 370
cm

DESCRIÇÃO
bruno-acinzentada-muito-escura(10YR
3/2); arenosa; solta, macia, não plástica
e não pegajosa; transição plana e
gradual.
bruno-amarelada-clara (10YR 6/4);
arenosa; solta, macia, não plástica e
não pegajosa; transiçào plana e
gradual.
amarelo-avermelhada (7,5 YR 6/6);
arenosa; solta, macia, não plástica e
não pegajosa; transição plana e difusa.
amarelo-avermelhada (7,5 YR 6/6);
pouco mosqueado pequeno e
proeminente (bruno-escuro) (7,5YR
3/3); arenosa; solta, macia, não plástica
e não pegajosa; transição plana e difusa
amarelo-avermelhada (7,5 YR 6/6);
arenosa; solta, macia, não plástica e
não pegajosa. Camada com muitas
conchas e feldzpatos.
bruno-clara (7,5 YR 6/4); arenosa; solta,
macia, não plástica e não pegajosa.
Camada coletada com trado.

C2
C3

Ferro
(mg/
dm3)

Manga
nes
(mg/d
m3 )

Satura
ção
com
Al+++

(%)

P
(Mehl
ich)

pH
(1:2,5
)
H 2O

14

4

0

9

8,4

HORIZONTE

Símbo
lo

Cond.
Elétric
a extr.
satura
ção

COMPLEXO SORTIVO
Ca+

Prof. (cm)

Rea
l

4

23 – 63 cm

C1

Vegetação no local e uso do solo: pastagem.

20

Apar
ente

0 – 23cm

Símb
olo

A

Drenagem interna: excessivamente drenado

Argila
<0.002
mm

Matér
ia
Orgân
ica
(dag/
kg)
2,8

Relevo local: plano
Relevo regional: plano

Arei
a
Fina

Densidade

Silt
e/
Argi
la

+

Mg
++

Na+

K+

S

m3)

dm3)

ol)

(mg/d

(mg/

(cm

Al+

++

CTC a
pH
7,0

V%

(cmo

(cmo

l)

l)

0 – 23cm

6,7

0,8

64,0

11

7,5

0

0,7

8,2

91,5

23 – 63 cm

3,2

0,3

60

6

3,5

0

0,6

4,1

85,4

63 – 90 cm

2,3

0,3

57

5

2,6

0

0,6

3,2

81,3

C3

90 – 140
cm

2,1

0,3

59

4

2,4

0

0,6

3,0

80,1

C4

140 – 200
cm

2,1

0,3

68

3

2,4

0

0,6

3,0

80,1

340 – 370
cm

2,0

0,3

88

3

2,3

0

0,6

2,9

79,4

C5

A
C1
C2

Observações: lençol freático a profundidade maior que 370 cm.
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(cm

H++A
l+++

ol)

(cmol)

(cmolc/d
m3)

Vegetação no local e uso do solo: pastagem

PERFIL PEDOLÓGICO Nº 05
HORIZONTE

Símbolo

COMPOSIÇÃO
(g/kg)
Arei
a
Tota
l
478

Prof. (cm)

0 – 15 cm

Ap

15 – 32
cm

C1

33 cm

IIC2
HORIZONTE

70

GRANULOMÉTRICA

Arei
a
Gro
ssa
150

Are
ia
Fin
a
328

Silte
0,050,002
mm
462

Densidade

Argila
<0.002
mm

Silt
e/
Arg
ila

60

7,7

772

78

694

168

60

2,8

900

124

776

80

20

4

Matéri
a
Orgâni
ca
(dag/k
g)

Ferro
(mg/d
m3 )

Manga
nes
(mg/d
m3 )

Satura
ção
com
Al+++

(%)

P
(Mehlic
h)

pH
(1:2,5
)
H 2O

Prof.
(cm)

Ap

0 – 15
cm

3,50

14

7

0

3

8,5

C1

15 – 32
cm

0,7

25

6

0

1

8,8

0,3

14

5

0

1

8,8

33 - 70
cm

HORIZONTE

Símbolo

Apare
nte

Real

Cond.
Elétrica
extr.
saturaç
ão

Ca+

+

(cm
ol)

Mg+

+

(cmol)

Na+
(mg/

dm3)

K+

(mg/d
m3)

S

(cmol
)

Al++

+

(cmol
)

H++
Al+++

(cmol)

CTC a
pH
7,0
(cmolc/

IIC2

33 - 70 cm

IIIC3

70 – 130
cm

2,0

79

21

9

0

0,7

9,7

92,7

C1

15 – 32
cm

3,2

1,1

102

5

4,3

0

0,6

4,9

87,8

2,5

0,7

104

3

3,2

0

0,6

3,8

84,2

PERFIL PEDOLÓGICO Nº 05

Localização:
Coordenadas
290445/N7627866

Argila
UTM

Classificação: Gleissolo Melânico Epissalino
Argila de Atividade Alta Distrófico
Localização:
Coordenadas
289927/N7628007

UTM

E

Situação, declive, cobertura vegetal: coleta em
área plana alagadiça com menos de 3% de
declive

Data da coleta: 13/12/2012
Háplico

PERFIL PEDOLÓGICO Nº 06
Data da coleta: 05/09/2012

dm3)

6,9

Classificação: Gleissolo
Atividade Alta Eutrófico

15 – 32 cm

C1

V%

Ap

33 - 70
cm

0 – 15 cm

DESCRIÇÃO
bruno-acinzentada-muito-escura
(10YR
3/2); franco-arenosa; solta, muito friável,
ligeiramente plástica e ligeiramente
pegajosa; transição plana e clara.
coloração variegada composta de brunoamarelada (10YR 5/4) e bruna (10YR 4/3);
mosqueado
comum,
grande
e
proeminente bruno-muito-escuro (10YR
2/2); solta, muito friável, ligeiramente
plástica e ligeiramente pegajosa; transição
clara e ondulada (23-30cm).
amarelo-avermelhada (7,5 YR 6/8); areia;
solta, muito friável, não plástica e não
pegajosa.
amarelo-avermelhada
(7,5YR
6/6);
camada constituída por cascalhos e seixos
rolados de quartzo de dimensões variadas,
entre 0,5 e 3 cm. Não coletada.

RESULTADOS ANALÍTICOS – PERFIL NO 05

0 – 15
cm

IIC2

ESPESSUR
A (cm)

Observações: lençol freático a 130 cm.

COMPLEXO SORTIVO

Prof.
(cm)

HORIZO
NTE
Ap

Símbol
o

IIC2

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

de
E

Material originário: sedimentos argilo-arenosos
de origem flúvio-marinha
Relevo local: plano
Relevo regional: plano

Situação, declive, cobertura vegetal: coleta em
área plana com menos de 3% de declive

Drenagem interna: muito mal drenado

Material originário: sedimentos areno-argilosos
origem flúvio-marinha

Vegetação no local e uso do solo: comunidades
de plantas higrófilas

Relevo local: plano

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

Relevo regional: plano

HORIZO
NTE

Drenagem interna: muito mal drenado

Ah

ESPESSUR
A (cm)
0 – 30 cm

DESCRIÇÃO
preta
(2,5Y2,5/1);
franco-arenosa;
moderada, pequena a média, granular;
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dura, friável, ligeiramente plástica e
pegajosa.
30 – 55cm

C1

55 – 75 cm

IIC2

cinza-escura (2,5Y4/1); areia franca;muito
dura, fiável, não plástica e não pegajosa.
cinza muito-escura (2,5Y 3/1); areia;
ligeiramente dura, muito friável, não
plástica e não pegajosa.

Observações: coleta dos horizontes C1 e IIC2 feita a trado.. Lençol freático a
75 cm.

mapeamento LAd1 do Mapa de Solos da AII,
constituída por Latossolos Amarelos em relevo
plano e suave ondulado e Argissolos Amarelos,
em relevos suave ondulado e ondulado, ambos
formados a partir de sedimentos do Grupo
Barreiras do Terciário.

RESULTADOS ANALÍTICOS – PERFIL NO 06
PERFIL PEDOLÓGICO Nº 06
RESULTADOS DAS ANÁLISES DA PASTA SATURADA
HORIZONTE

Símbolo

Ah
C1
IIC2

Símbolo

Ah
C1
IIC2

Cond.
Elétrica
extr.
Saturaçã
o

Fosfa
to
(mg/L
)

Ferr
o
(mg/
L)

Sulfato
(mg/L)

0 – 30 cm

0,14

9,4

59

3,14

4,6

5,78

30 – 55cm

0,07

7,0

13

0,92

5,2

0,62

55 – 75
cm

0,07

6,4

14

0,79

4,9

0,52

Prof. (cm)

Cálci
o
(mE/L
)

Magn
ésio
(mE/L
)

Sódi
o
(mE/
L)

Bor
o
(mg
/L)

Manga
nês
(mg/L)

Zinco
(mg/L
)

Cob
re
(mg
/L)

0 – 30 cm

0,57

0,70

570

0,31

0,35

0,05

0,02

30 – 55cm

0,21

0,17

77

0,05

0,18

0,02

0,02

55 – 75 cm

0,32

0,07

53

0,03

0,22

0,06

0,01

Prof. (cm)

pH

RAS

Em sua origem, o aqueduto passará
sobre uma pequena área de solos aluvionares,
denominados Neossolos Flúvicos Eutróficos e
Distróficos, que ocorrem em relevo plano e são
formados a partir de sedimentos depositados
durante enchentes, às margens do rio
Itabapoana.

(dS/m)

Solos que Ocorrem na Área
Diretamente Afetada do Aqueduto
Esse tópico contém informações sobre os
solos e características da paisagem ao longo do
trajeto em que será instalado um aqueduto. A
faixa do aqueduto terá origem junto à ponte da
rodovia municipal SFI 109 sobre o rio Itabapoana
e seu final na sede da Fazenda Canaã, onde será
instalado o empreendimento. Todo o trajeto onde
passará a tubulação tem os solos mapeados, com
resultados apresentados nas descrições das
Áreas de Influência Indireta, Direta e Diretamente
Afetada. As características dos solos, a
metodologia de trabalho e as descrições das
unidades de mapeamento encontram-se no
capítulo “Caracterização dos Solos”.
Nos primeiros 3 km do traçado, até o
ponto nº 17, predominam solos da unidade de

Figura 6.3.111: Aspecto das margens do rio Itabapoana no local de captação
da água a ser transportada pelo aqueduto. As margens do rios são ocupadas
por Neossolos Flúvicos. Coordenadas UTM 293.151E/7.644.801S.

Figura 6.3.112: Superfície arada para plantio em Neossolos Flúvicos
Eutróficos. Esses solos constituem inclusão na unidade de mapeamento OXy,
do Mapa de Solos da AII, cujo componente principal é Organossolo Hêmico.
Local de Coordenadas UTM 293.151E/7.644.801S.
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Figura 6.3.113: Outra vista a partir da ponte sobre o rio Itabapoana. Ao
fundo, patamar com topos planos em terrenos formados a partir de
sedimentos do Grupo Barreiras, com presença de Latossolos e Argissolos
Amarelos, da Unidade de mapeamento LAd1 do Mapa de Solos da AII.

Figura 6.3.114: Em primeiro plano, área abaciada onde ocorre Gleissolo
Melânico, segundo componente da unidade de mapeamento OXy do mapa
de solos da AII, à margem da rodovia SFI 109, a 450 m da ponte sobre o rio
Itabapoana. Ao fundo, patamar com presença de solos formados sobre o
Grupo Barreiras. Local de Coordenadas UTM 293.234E/7.644.356S.

Figura 6.3.115: Exposição de camadas geológicas sedimentares que formam
o Grupo Barreiras. O solo que ocorre na superfície é Latossolo Amarelo,
relevo plano, mapeado pela Unidade LVAd1 no Mapa de Solos da AII. Local
de Coordenadas UTM 292.674E/7.644.857S.

Figura 6.3.116: Junto ao ponto 14 do traçado do aqueduto, a 1,3 km da
ponte, à margem da rodovia SFI 109, área alagada com presença de
vegetação hidrófila. Ao fundo, patamares de sedimentos do Grupo Barreiras
com topos planos. Local de Coordenadas UTM 293076E/7.643.927S.
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Figura 6.3.117: Exposição de Argissolo Amarelo Distrófico, textura
média/argilosa, com horizonte A moderado. Ocorre em relevo plano e suave
ondulado à margem da rodovia RJ 224, a 4,12 km da ponte sobre o rio
Itabapoana. Esse solo é o segundo componente da Unidade de Mapeamento
LAd1 do Mapa de Solos da AII. Local de Coordenadas UTM
294087E/7.642.607S.

Figura 118: Vista do relevo e vegetação entre os pontos 27 e 28 do traçado
do aqueduto, às margens da rodovia municipal SFI 26, a cerca de 450 m do
entroncamento com a RJ 224. Presença de Latossolo Amarelo em relevos
plano e suave ondulado, ocupado com pastagens e cultivos de abacaxi ao
fundo. Vista a partir do local de Coordenadas UTM 295.205E/7.641.729S.

Entre os pontos 18 e 27 do traçado, o
aqueduto segue às margens da rodovia RJ 224
por cerca de 3,4 km. Os solos e o relevo são muito
uniformes.
Predominam os Latossolos Amarelos em
relevos com até 8% de declividade, ocupados
com pastagens e plantios de abacaxi e cana de
açúcar.
A partir do ponto 27 e até o ponto 30 do
traçado, em cerca de 2,46 km de distância desse
último ponto, o aqueduto segue às margens da
rodovia SFI 26, em áreas com relevo plano, com
declives até 3%, mapeadas pela unidade de
mapeamento LAd1 do mapa de solos da Área de
Influência Indireta. Áreas alagadiças e brejos
ocorrem no trajeto das drenagens que
desembocam no mar.

Figura 6.3.119: Culturas de abacaxi e de cana-de-açucar, esta à direita na
parte superior da foto. Ocorrência de Latossolo Amarelo relevo plano e
suave ondulado, à margem da rodovia municipal SFI 26, a cerca de 150 m de
onde foi obtida a foto anterior. Local de Coordenadas UTM
295327E/7.641.267S.

O entrocamento da rodovia municipal SFI
26 com a estadal RJ 196 ocorre na Praia do
Salgado, 5 km antes da localidade de Guriri. A
partir desse entroncamento, a estrada percorre
trecho paralelo ao litoral e próximo do mar,
seguindo às margens da rodovia RJ 196 por cerca
de 9,7 km. À sua margem direita em direção à
Fazenda Canaã, ocorrem Latossolos Amarelos,
Argissolos Amarelos e áreas abaciadas com
presença de Gleissolos. À margem esquerda,
sedimentos arenosos de antigos cordões
litorâneos e areias marinhas, originaram
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Neossolos Quartzarênicos
Ferrihumilúvicos.

e

Espodossolos

Figura 6.3.120: Contato entre sedimentos arenosos que originaram
Espodossolos e os sedimentos do Grupo Barreiras. A seta indica o contato
entre essas duas unidades. Note-se os blocos de laterita no pé do barranco..
Praia do Guriri. Local de Coordenadas UTM 290917E/7628537S.

Figura 6.3.121: Área alagada em depressão. Trata-se de uma inclusão na
unidade de mapeamento LAd1 do Mapa de Solos da AII, localizada a 1750 m
ao sul de Barra de Itabapoana. Presença de solos hidromórficos à margem da
rodovia RJ 196. Local de Coordenadas UTM 295572E/7.639.399S.

Figura 6.3.122: Área alagadiça com presença de Gleissolos Háplicos textura
arenosa e média/argilosa à margem da rodovia RJ 196, ponto 36 do traçado
do aqueduto, 850 m após Guriri. Inclusão na Unidade de Mapeamento LAd1
do Mapa de Solos da AII. Local de Coordenadas UTM 295606E/7.635.709S.

Figura 6.3.123: Outro aspecto do local da foto anterior.
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Figura 6.3.124: Plantio de coqueiros à margem esquerda da rodovia estadual
RJ 196, aproximadamente a 1500m após Guriri. Área de contato entre
unidades de mapeamento constituídas por Espodossolos, Latossolos e
Argissolos Amarelos, mapeados na AII. Local de Coordenadas UTM
295.244E/7.635.087S.

Figura 6.3.125:Vista em direção à praia, entre os pontos 39 e 41 do traçado
do aqueduto, cerca de 100m após o local da foto anterior. Pastagem e
coqueirais plantados em Espodossolos. Rodovia RJ 196. Local de
Coordenadas UTM 295.244E/7.635.087S.

Figura 6.3.126: Área alagada à margem esquerda da rodovia RJ 196 em
direção à Fazenda Canaã. Solos hidromórficos em primeiro plano,
Espodossolos na parte mais elevada em direção ao mar. Ponto 51 do traçado
do aqueduto, localizado a cerca de1800 m antes de Manguinhos. Local de
Coordenadas UTM 293.700E/7.633.460S.

Figura 6.3.127: Vista da margem direita da rodovia RJ 196, no sentido da
Fazenda Canaã. Local em que foi marcado o ponto 58 do traçado do
aqueduto, 950m antes de Manguinhos. Área alagada, com presença de solos
hidromórficos. Local de Coordenadas UTM 293.700E/7.633.460S.
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Canaã até o ponto inicial onde se ligará às
válvulas de 28” do Gascav, no ponto nº 8 do
traçado.
A
Área
Diretamente
Afetada,
corresponde ao local onde estará inserido o
empreendimento, portanto, da chegada do gás
transportado pelo duto. A parte terminal da
tubulação estará localizada na sede da Fazenda
Canaã, onde foi efetuado um levantamento
semidetalhado de solos, cujos resultados são
apresentados nesse capítulo.

Figura 6.3.128: Vista em direção ao mar, a partir do local do ponto 58 no
sentido da Fazenda Canaã, à margem esquerda da rodovia RJ 196. Pastagem
sobre Espodossolos e Neossolos Quartzarênicos mapeados na área da AID.
Local de Coordenadas UTM 293.700E/7.633.460S.

Em outubro de 2019 procedeu-se a um
trabalho de campo, durante o qual, o trajeto do
Gasoduto foi percorrido visando a uma
caracterização geral dos solos, do uso agrícola e
pecuário e do relevo predominantes, com ênfase
na linha principal do traçado e em faixas paralelas
aos mesmos, considerando 500 metros para cada
lado da mesma.
O gasoduto chegará ao local de entrega
do gás em área da atual Fazenda Canaã, onde
ocorrem Neossolos Quartzarênicos das Unidades
de Mapeamento RQo1, RQo2 e RQo4, com
relevo plano, que estão delimitadas no Mapa de
Solos da Área Diretamente Afetada.
As condições de solos, relevo e uso da
terra em todo o traçado são bastante uniformes.
Predominam relevos plano e suave ondulado,
com ocorrência de Latossolos Amarelos e
Argissolos Amarelos,
ambos derivados de
sedimentos argilo-arenosos do Grupo Barreiras
do Terciário. O uso da terra compreende extensas
áreas de pastagens plantadas, cultivos de
abacaxi e cana-de-açucar.

Figura 6.3.129: Ondulações correspondentes a antigos cordões litorâneos.
Presença de Neossolos Quartzarênicos, na Fazenda Canaã. Unidade de
Mapeamento RQo4 do Mapa de Solos da ADA. Local de Coordenadas UTM
290801E/7628617S.

Em sua porção final, na Fazenda Canaã,
predominam solos arenosos derivados de
cordões litorâneos e antigas dunas, que
originaram
Neossolos
Quartzarênicos
e
Espodossolos.

Solos que Ocorrem na Área
Diretamente Afetada do Gasoduto
O empreendimento contará com a
implantação de um gasoduto que, em seu trajeto,
passará por
locais mapeados pelos
levantamentos de solos da AII, AID e ADA
apresentados ao início desse capítulo.
Nesse tópico, serão descritas as
condições de solos, relevo e uso da terra no
trajeto do gasoduto, partindo da sede da Fazenda
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Figura 6.3.130: Neossolos Quartzarênicos, relevo plano, ocupados com
pastagens. Área terminal do gasoduto na Fazenda Canaã. Local de
Coordenadas UTM 290801E/7628617S.

Figura 6.3.132: Espodossolos e Neossolos Quartzarênicos em relevo plano,
entre os pontos 02 e 03 do traçado do gasoduto. O uso da terra é com
pastagens. Vista a partir do Local de Coordenadas UTM
287.687E/7.630.339S.

No trecho entre os pontos 01 e 02 do
traçado, partindo da Fazenda Canaã, a cerca de
200 m da rodovia RJ 196 ocorre uma área
abaciada, alagadiça, com presença de
Espodossolo Hidromórfico, uma inclusão na
unidade de mapeamento RQo da AID.
Entre os pontos nº 02 e 03 a linha do
gasoduto toma uma direção NW, numa distância
de 2,5 km. A cerca de 750 metros antes do ponto
03, ocorre outra área abaciada com presença de
solos hidromórficos.

Figura 6.3.133: Vista a partir do mesmo local da foto anterior, mostrando
contato entre unidades de solos hidromórficos em primeiro plano com
Espodossolos, Argissolos e Latossolos ao fundo, cultivados com cana de
açucar.

Entre os pontos 03 e 04, numa extensão
de 4,86 km, na direção N/NW, predominam solos
mais argilosos: Latossolos Amarelos e Argissolos
Amarelos delimitados no Mapa de Solos da AII
pela unidade de mapeamento LAd1. Esses solos
ocorrem em relevo plano e suave ondulado e são
utilizados com cultivos de abacaxi e cana-deaçucar, entremeados com pastagens plantadas.

Figura 6.3.131: Área alagadiça, entre os pontos 02 e 03 do traçado do
gasoduto, com presença de solos hidromórficos, na Unidade de Mapeamento
RQo, da qual é inclusão. Local de Coordenadas UTM 287.687E/7.630.339S.
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No caminho para a localidade de Vilão, a
partir da estrada que corta a Mata do Carvão, o
aspecto dos solos e do uso agropecuário é
semelhante ao da área geral, com relevo suave
ondulado, vertentes longas e uso com pastagens.
Os solos estão mapeados pela unidade LAd1,
constituída por Latossolos e Argissolos Amarelos.
Praticamente não se notam áreas importantes de
erosão, apenas, em alguns locais, aparecem
poucas manchas de solo exposto.

Figura 6.3.134: Pastagem em Argissolos Amarelos, relevo suave ondulado e
ondulado, segundo e terceiro componentes da unidade de mapeamento
LAd1 do mapa de solos da AII. Local de Coordenadas UTM
282597.00E/7638619S, situado um pouco ao norte da linha central do
gasoduto.

O traçado do gasoduto entre os pontos 4
e 5, inflete para a direção W por 5.150m
aproximadamente. Nesse trecho ocorrem de
forma esparsa, algumas áreas alagadiças em
drenagens que se dirigem para leste, em direção
ao mar. Excetuando-se os vales que são em V
muito aberto e com relevo ondulado, predomina o
relevo suave ondulado, com pendentes longas e
declividades entre 3 e 8%, típico de áreas
relacionadas ao Grupo Barreiras. Predominam os
solos da unidade de mapeamento LAd1,
Latossolos e Argissolos Amarelos.

Figura 6.3.135: Aspecto de um vale muito aberto, com vertentes longas.
Drenagem em área da unidade de mapeamento LAd1 do mapa de solos da
AII. Os solos estão em relevo ondulado. Local pouco ao norte da faixa do
gasoduto. 282338E/7638632S.

Figura 6.3.136: Aspecto do relevo da unidade de mapeamento LAd1 do
mapa de solos da AII. Pendentes longas, declividade máxima de 3 a 8%,
próximo à localidade de Vilão. Local de Coordenadas UTM
281.358E/7.636.324S.

Figura 6.3.137:Cultura de abacaxi em Latossolo Amarelo relevo plano e suave
ondulado. No mesmo local da foto anterior.
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Figura 6.3.138: Cana de açúcar em fase de crescimento, em Latossolos
Amarelos relevo plano, no mesmo local das duas fotos anteriores.

Figura 6.3.140: Outro aspecto de onde será a intersecção gasoduto-RJ 224.
Mesmo local e coordenadas da figura anterior.

Entre os pontos 5, 6, 7 e 8, o trecho tem
pouco mais de 7 km e a unidade de mapeamento
de solos é a mesma: LVAd1. Os pontos notáveis
nesse trecho são a intersecção do gasoduto com
a rodovia asfaltada RJ 224 e o início do gasoduto,
no local onde se situam as válvulas do GASCAV.

Figura 6.3.141: Panorâmica do relevo e do uso agropecuário da área onde
haverá intersecção do gasoduto com a rodovia asfaltada. Presença de
Latossolos e Argissolos Amarelos. Local de Coordenadas UTM
278.736E/7.635.627S

Figura 6.3.139: Local onde haverá intersecção do gasoduto com a rodovia
asfaltada RJ 224. Área de Latossolo Amarelo relevo suave ondulado. Local de
Coordenadas UTM 278.736E/7.635.627S
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Figura 6.3.142: Plantio de abacaxi em Latossolo Amarelo, no local da
intersecção com a estrada RJ 224.

Figura 6.3.144: Área de válvulas onde o gasoduto será conectado. Ponto 8 do
traçado. O solo dominante é Latossolo Amarelo relevo plano, unidade de
mapeamento LAd1 do Mapa de Solos da AII. Local de Coordenadas UTM
274.713E/7.636.112S.

Figura 6.3.143:Aspecto de drenagem em fundo de vale em V aberto, na área
de Latossolo Amarelo, Unidade de Mapeamento LAd1 do Mapa de Solos da
AII. Local de Coordenadas UTM 275.277E/7.635.393S.
Figura 6.3.145: Identificação da área de válvulas SDV – 08, GASCAV 28”, em
frente ao local retratado pela foto anterior.
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MAPA DE SOLOS DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA
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Recursos Hídricos de Superfície
A área em estudo encontra-se entre as
embocaduras dos rios Paraíba do Sul e
Itabapoana, rios estes de domínio da União, que
banham mais de um estado e/ou fazem fronteira
entre estados.

• Baixada do Rio Itabapoana ao norte dos
Tabuleiros;
• Feixes de Cordões Arenosos do Rio Paraíba
do Sul, a leste dos Tabuleiros.
• Baixada Campista ao sul dos Tabuleiros
A oeste, fora da região de interesse,
encontra-se a depressão com Serras Alinhadas
do Norte-Noroeste Fluminense
A Área de Influência Direta - AID do
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense
encontra-se nos Tabuleiros de São Francisco de
Itabapoana.

Foz do

Área do

Foz do Paraíba do
Figura 6.3.146: Localização do empreendimento em relação aos rios Paraíba
do Sul e Itabapoana

O rio Paraíba do Sul nasce na serra da
Bocaina no estado de São Paulo, tendo como
formadores os rios Paraitinga e Paraibuna, após
percorrer aproximadamente 1.120 km, deságua
em Atafona, no município de São João da Barra
no estado do Rio de Janeiro. Sua bacia
hidrográfica, com cerca de 57000 km2, abrange
áreas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro. No seu trecho médio, cerca de
dois terços de suas águas são desviadas,
juntamente com as do rio Piraí, para a bacia do rio
Guandu, abastecendo grande parte da Região
Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e
gerando energia.
As nascentes do rio Itabapoana situamse na Serra do Caparaó em Minas Gerais e
deságua no Município de São Francisco do
Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro. É
formado pela confluência dos rios Preto e São
João na divisa dos estados de Minas Gerais,
Espírito Santo e Rio de Janeiro, daí até sua foz,
possuindo cerca de 264Km de extensão.
Configura-se como o limite físico entre os
estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo e
possui bacia hidrográfica com 4875 km2.
A região de interesse abrange Domínios
Geomoforlógicos distintos, a saber:
• Tabuleiros de São Francisco de Itabapoana,
maior parte da área;

Os Tabuleiros de São Francisco de
Itabapoana são representados por extensas
superfícies tabulares embasadas por sedimentos
do Grupo Barreiras pouco dissecadas por uma
rede de drenagem que converge diretamente
para o oceano, produzindo vales em “U”. Tais
vales são caracterizados por bordas íngremes e
fundo chato, recobertos por sedimentação fluvial
ou fluviolagunar recente, muito mal drenados e
lençol freático subaflorante.
Os tabuleiros possuem amplitude de
relevo baixa, entre 15 e 80 m, crescendo a partir
da linha de costa e do Paraíba do Sul em direção
ao interior.
No entorno da localidade de Travessão,
encontram-se extensas superfícies tabulares,
muito pouco dissecadas.
A
dissecação
dessas
superfícies
tabulares é efetuada pela rede de drenagem que
abrange pequenos tributários dos rios Itabapoana
e Paraíba do Sul, a lagoa do Campelo e rios que
drenam diretamente para o oceano, tal como o rio
Guaxindiba.
Destacam-se, no contato entre os
tabuleiros e a Baixada Campista e os cordões
arenosos adjacentes, diversas pequenas lagunas
e brejos de conformação estreita e alongada, que
ocupam antigos fundos de vales fluviais,
escavados sobre os sedimentos do Grupo
Barreiras em períodos de máxima regressão
marinha.
Com
a
transgressão
marinha
subsequente, o nível de base geral foi elevado e
as desembocaduras desses vales foram
tamponadas por intensa descarga de sedimentos
fluviais do rio Paraíba do Sul e por sedimentos
fluviais e marinhos de sua planície deltaica. O
bloqueio das desembocaduras desses pequenos
vales deu origem a uma série de lagunas que, ao
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longo do atual período regressivo, vêm sendo
progressivamente colmatadas, transformando-se
em brejos. Próximo à localidade de Ponta Buena,
junto a linha de costa, ocorrem falésias ativas,
algumas com mais de 10 m de altura.
O corpo hídrico de maior destaque na
Área de Influência Direta-AID das atividades
implantadas no Parque Termoelétrico é o rio
Guaxindiba que, inicialmente denominado
ribeirão Grande, nasce na serra do Camará,
próximo a cota 100 m. No seu curso inferior
atravessa o brejo do Espiador, que por sua vez
recebe os brejos da Cobiça e da Floresta e um
pequeno
córrego
não
identificado
cartograficamente. A montante do brejo Espiador,
o rio Guaxindiba possui cerca de 26 km de
extensão e entre o brejo Espiador e sua foz
percorre cerca de 2 km.

locais, foi estendido até a lagoa do Campelo há
aproximadamente 30 anos. Anteriormente a essa
extensão ele alcançava apenas a lagoa da Roça,
conforme consta da folha Barra Seca, escala
1:50.000 do IBGE, editada pela primeira vez em
1968.
A bacia hidrográfica do Guaxindiba antes
da extensão do canal, possuía cerca de 290 km2.
As figuras 6.3.178 e 6.3.179 a seguir mostram a
bacia hidrográfica e detalhe da foz do Guaxindiba,
com o canal antes do seu prolongamento.

Figura 6.3.148: Bacia Hidrográfica Original do Rio Guaxindiba

Figura 6.3.147: Rio Guaxindiba

No brejo Espiador deságuam o próprio
Guaximdiba e dois outros afluentes de sua
margem direita, os córregos Santa Rosa e Bom
Jardim. No brejo da Cobiça deságuam, pela
margem direita, os córregos do Valão Seco,
Alegria dos Anjos e, pela margem esquerda o
córrego Santa Luzia / Jaguar. Além desses há
diversos cursos d´água cartografados e não
identificados. No brejo da Floresta não é
identificado nenhum dos cursos d´água
cartografados.
Durante a visita de reconhecimento,
moradores locais informaram que a foz do
Guaxindiba, eventualmente, se desloca por cerca
de 200 m aproximadamente, em função do
rompimento do cordão arenoso, em decorrência
de ressacas mais violentas.
Próximo à foz na margem direita,
deságua um canal que, segundo moradores

Figura 6.3.149: Detalhe do Canal junto à Foz antes de sua Extensão

Em Guaxindiba esse canal é conhecido
como “Canal de Inundação”. A aproximadamente
4 km da lagoa do Campelo recebe canal
proveniente da lagoa da Saudade. Com
desenvolvimento próximo ao contato do cordão
litorâneo com o Barreiras o canal atravessa brejos
no entorno de diversas lagoas, entre elas as
lagoas do Saco, do Funil, Grande, Salgada e das
Pedras.
Na figura 6.3.150 apresentada a seguir,
pode-se observar o canal acima descrito.
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Figura 6.3.150: Confluência do “Canal de Inundação” com o Guaxindiba

Figura 6.3.152:Pequeno Córrego entre Guaxindiba e Ponta do Buena (vista
para jusante)

Entre o rio Guaxindiba e Ponta do Buena,
encontram-se uma pequena lagoa, não
identicada, paralela e próxima à praia e um
pequeno córrego, que deságua no mar, sofrendo
portanto influência da variação de maré, que
embora registrado cartograficamente não é
identificado.
As figuras 6.3.151, 6.3.152 e 6.3.153
apresentadas a seguir ilustram o acima descrito.

Figura 6.3.153: Embocadura do Pequeno Córrego entre Guaxindiba e Ponta
do Buena

Como parte da infraestrutura do projeto
será implantado um aqueduto com captação no
Rio Itabapoana para fornecimento d’água para o
empreendimento e um gasoduto terrestre partirá
do porto para nordeste.

Figura 6.3.151:Pequena Lagoa entre Guaxindiba e Ponta do Buena

Figura 6.3.144: Traçado das linhas de escoamento por dutos
terrestres
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Área de Influencia direta- AID e
Diretamente Afetada – ADA do Gasoduto
A área diretamente afetada (ADA) do
gasoduto é de 25 m para cada lado do duto,
sendo que a área de influência direta (AID) é de
500 metros.
O corpo hídrico de maior destaque na
Área de Influência Direta-AID do gasoduto é o Rio
Guaxindiba, Inserido na bacia do Guaxindiba,
sub-bacia 57 na classificação da ANA, Agencia
Nacional de Águas. A coleta no Rio Guaxindiba
apresentou os seguintes resultados:
Parâmetros

Rio Guaxindiba

Limite de
Quantificação

Temperatura (°C)

30,9

---

pH

6,6

---

OD (mg/L)

0,91

---

Salinidade

1,09

0,1

Óleos e Graxas Totais (mg/L)

<10

10

Sólidos em Suspensão Totais
SST(mg/L)

26

1

ColiformesTotais (NMP/100mL)

170000

1,8

Escherichia coli (NMP/100mL)

4000

1,8

Clorofila A (μg/L)

7,3

1,8

Tabela 6.3.18: Qualidade da água do Rio Guaxindiba

A qualidade da água do Rio Guaxindiba
se encontra comprometida, supostamente por
contaminação de vinhoto, subproduto da cana de
açúcar.
O alto nível de coliformes também indica
atividade humana e de animais próximo ao local.

Figura 6.3.145: Traçado da linha de gás em destaque

O Gasoduto terrestre faz seu circuito a
partir do empreendimento (PNF) para Nordeste
poraproximadamente 10 km no primeiro trecho,
contornando a Mata do Carvão à leste no sentido
da Estação de gás por mais 12 km.
Evitou-se no traçado do projeto do
gasoduto a passagem por áreas úmidas ou
protegidas no primeiro trecho, com cruzamentos
de riachos e brejos apenas no trecho final próximo
a localidade de Vilão, perto da Fazenda Bom
Lugar.
O seu trajeto passa por um brejo (sem
nome) apenas após 13 km de percurso da linha
(partindo do Porto), e mais 5 coleções d’água
próximas à partir da localidade de Vilão, e depois
entre as localidades de Valão Seco e Alegria dos
Anjos.
Os cruzamentos ao longo do gasoduto
não têm declividades expressivas, sendo que os
maiores destaques, dentro da área de influência,
sob o ponto de vista de hidrologia são de
pequenas drenagens em baixios, conforme
exemplificado a seguir

A resultados de salinidade encontrados
nas análises indica que também ocorre intrusão
salina no ponto coletado.
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Figura 6.3.146: Área úmida e drenagem sob a estrada de terra de
intersecção do gasoduto entre PT2 e PT3 (05/10/2019)

Figura 6.3.147:Área úmida próxima ao cruzamento de estrada de terra e
dentro da área de influência direta. (05/10/2019)

Figura 6.3.148: Área úmida e drenagem sob a estrada de terra de
intersecção do gasoduto (05/10/2019)

Figura 6.3.149: Relevo suavemente ondulado, embrejado, característico do
percurso da linha do aqueduto (05/10/2019)

Figura 6.3.150: Área de escavação proibida para assentamento (05/10/2019)

Figura 6.3.151: Terminal de Gás da Transpetro – GASCAV – Conexão PT8
(05/10/2019)
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Nem sempre foram encontradas nas
incursões de campo as coleções d’água das
imagens de satélite, indicando que podem ser
riachos não perenes e/ou drenagens temporárias.
Da mesma forma, várias áreas úmidas
foram encontradas nos acessos, porém estas se
encontravam fora da área de influência.
Os trechos sobre as áreas úmidas são as
de maior vulnerabilidade tanto para o
assentamento dos dutos, quanto de eventual
incidente ambiental decorrente da sua operação
futura
Ao final da área de influência (PT8) devese considerar as interferências como os cabos
ópticos da Transpetro.
Figura 6.3.152: Traçado do Aqueduto com captação no Rio Itabapoana

Área de Influencia direta- AID e
Diretamente Afetada – ADA do Aqueduto
Para atender as demandas por água do
empreendimento está previsto a construção de
um aqueduto com captação no Rio Itabapoana

O corpo hídrico de maior destaque na
Área de Influência Direta - AID do aqueduto é o
Rio Itabapoana, inserido na bacia do Paraíba do
Sul, sub-bacia 58 na classificação da ANA, rio
este onde será feita a captação.

A área diretamente afetada (ADA) do
aqueduto é de 15 m para cada lado do duto,
sendo que a área de influência direta (AID) é de
500 metros
O aqueduto segue ao longo da RJ-196 do
litoral no sentido norte do litoral de São Francisco
de Itabapoana.
O rio Itabapoana é um curso de água que
banha os estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Espírito Santo.

Figura 6.3.153: Presença de ponto de tomada d’água da CEDAE nas
proximidades do local definido para captação– 130 l/s (05.10.2019)

Apresenta vazão média de 49,3 m³/s e
tem, como alguns de seus afluentes, os
rios Calçado, Barra Alegre e Muqui do Sul.
Próximo ao local da captação projetada
se encontra uma captação existente da CEDAE
que recalca 130 l/s para abastecimento da
Estação de Tratamento de Água que serve a
130.000 habitantes de localidades próximas. Este
fato demonstra a possibilidade da instalação da
captação da água pelo aqueduto.
Figura 6.3.154: Estrutura existente Ponte que liga o RJ ao ES - Ponto notável
da ponte sobre o rio Itabapoana, próximo ao futuro ponto de captação
(05/10/2019)
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fruticultura (notadamente abacaxi). Atualmente,
os rios e sistemas lagunares da região estão com
qualidade comprometida, carecendo de maiores
investimentos em operação e manutenção dos
canais, esgotamento sanitário, proteção e
recuperação da vegetação.

Figura 6.3.155:Rio Itabapoana, em ponto próximo à futura captação.
(05/10/2019)

O projeto de captação do rio Itabapoana
para o empreendimento contempla o recalque de
1766 m3/h.

O traçado do aqueduto procura evitar os
brejos e regiões úmidas, porém atravessa
pequenos canais de drenagem para o mar, assim
como alguns riachos. Através do mapa e da
reambulação de campo em 05/10/2019 foi
possível
identificar
algumas
intersecções
importantes na área de influência do aqueduto
conforme demonstram as imagens a seguir.

Devido ao seu potencial hidrelétrico, o rio
Itabapoana possui diversos empreendimentos
instalados ao longo de seu curso, sendo a maioria
deles localizados no município de Bom Jesus do
Itabapoana/RJ.
Segundo Moreira & Silva (2005) os
trechos da desembocadura dos rios Paraíba do
Sul e Itabapoana, o litoral progradante associado
à planície de cristas de praia e pontais arenosos
em Gargaú e o litoral de falésias erosivas em
Ponta do Retiro e Ponta Buena (Guaxindiba)
foram um dos que sofreram maior alteração no
contorno costeiro entre as orlas de Barra do
Itabapoana até Rio das Ostras.

Figura 6.3.156: Intercecção hídrica na área de influência do aqueduto –
05/10/2019) - Coords prox. 21º 23’20.86”S / 40o 59’23.02”W

Na desembocadura do rio Itabapoana a
maior variação ocorreu no pontal arenoso da foz
do rio, onde ocorreu um recuo da linha de costa
de 11 metros e migrou para sul 640 metros.
Nesta Região Hidrográfica, um dos
principais problemas relativos aos recursos
hídricos é a insuficiência do tratamento dos
esgotos sanitários e a disposição final imprópria
dos resíduos sólidos urbanos. Da mesma forma
existem registros no INEA de contaminação de
resíduos industriais a jusante do rio Itabapoana.

Figura 6.3.157: Drenagem em intersecção com o traçado do aqueduto
(05/10/2019) - Coords. 21o23’37.19”S / 40o 59’ 46.78”W

A Região Hidrográfica IX possui um
amplo sistema de canais construídos pelo extinto
Departamento Nacional de Obras de Saneamento
(DNOS). As canalizações foram construídas com
o objetivo sanitário, evitando a propagação de
doenças de veiculação hídrica através da
drenagem do solo e de desenvolvimento de
culturas de sequeiro, como a cana de açúcar e a
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Figura 6.3.158: Coleção de água na área de influência do aqueduto
(05/10/2019) -Coords. 21o 24’30.78”S / 41o 04’48.00”W

No Inventário da Agência Nacional de
Águas, no município de São Francisco de
Itabapoana não se encontram estações
hidrométricas em operação. As estações
fluviométricas relacionadas no Quadro 1 foram
instaladas pelo extinto Departamento Nacional de
Obras de Saneamento – DNOS e operadas
apenas com leituras de nível d´água durante
cerca de dois anos. Seus dados não são
disponibilizados pela Agência.
A Agência Nacional de Águas -ANA
classificou as estações do rio Guaxindiba e da
Lagoa de Dentro como inseridas na sub-bacia 57
– rios Itapemerim, Itabapoana etc e as demais
estações na sub-bacia 58, rio Paraíba do Sul.
Na tabela 6.3.19 apresentada a seguir
encontram
identificadas
as
estações
Fluviométricas Inventariadas pela ANA.

Código

Corpo Hídrico

Estação

57998000

Rio Guaxindiba

57998100

Lagoa de Dentro

58986800

Canalão
Campelo

58986900

Coordenadas

Área
(km2)

Latitude

Longitude

Estrada
Guaxindiba

21:28:00

041:04:00

272

Barra Seca

21:29:00

041:06:00

2,6

Faz. Cajueiro

21:35:00

041:11:00

Lagoa Santa Maria

Fazenda do Retiro

21:39:00

041:12:00

26,6

58986950

Lagoa Campelo

Mundeus

21:39:00

041:12:00

13,6

58987000

Rio Muritiba

Estreito

21:31:00

041:07:00

10,6

58987100

Lagoa da Bota

Fazenda Barreiras

21:32:00

041:08:00

6,7

58987200

Lagoa Grande

Baixa Escura

21:32:00

041:11:00

70,8

58987300

Lagoa das Pedras

Muendas

21:33:00

041:09:00

1,8

58987400

Lagoa Salgada

Aroeira

21:33:00

041:09:00

2,5

58987500

Lagoa do Funil

Fazenda Barrinha

21:34:00

041:10:00

3,3

Norte

Lagoa

Santo, foram coletados dados das estações
situadas no município de Campos dos
Goitacazes, listadas na tabela 6.3.20 a seguir
apresentado.

Código

Nome

02141085

Coordenadas

Altitude
(m)

Latitude

Longitude

Campos- UPA

-21:44:15

-041:19:36

19

02141002

Campos - Ponte Municipal

-21:45:12

-041:18:01

14

02141003

Cardoso Moreira

-21:29:31

-041:36:49

20

02141044

Campos

-21:45:00

-041:20:00

25

Tabela 6.3.20: Estações Pluviométricas em Operação

Entre essas estações, Cardoso Moreira é
a que possui maior período de observação, com
início em 1939, assim sendo foi a selecionada
para representar o regime de chuvas na região.
Seus totais médios mensais e o total anual médio
são apresentados a seguir e, em sequência, para
melhor compreensão o histograma.
Constata-se que o mês de maior
pluviosidade é dezembro e o de menor agosto,
sendo que o trimestre mais chuvoso compreende
os meses de novembro a janeiro e o mais seco os
meses de junho a agosto.
Nos Estudos de Chuvas Intensas no
Estado do Rio de Janeiro, no mapa de isoietas
médias anuais o total anual na região é em torno
de 900 mm, valor próximo ao da estação Cardoso
Moreira.
Na tabela 6.3.21 apresentado a seguir
encontram-se copilados os dados de preciptação
obtidos na estação Cardoso Moreira e a figura
6.3.159 apresenta o histograma totais e médios.

Meses

Jan

Fe
v

Ma
r

Ab
r

Ma
i

Ju
n

Jul

Ag
o

Set

Ou
t

Nov

Dez

Tot
al

Precipita
ção

158
,4

89,
4

95,
1

58,
3

36,
1

26,
9

24,
1

18,
6

46,
7

86,
5

137,
2

187,
2

964,
6

Tabela 6.3.21: Totais Pluviométricos na Estação Cardoso Moreira (mm)

Tabela 6.3.19: Estações Fluviométricas Inventáriadas pela ANA

A fim de avaliar o regime de chuvas da
região, na falta de estações pluviométricas em
operação nos municípios de São Francisco de
Itabapoana e São João da Barra, no Estado do
Rio de Janeiro e Presidente Kennedy no Espírito
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Figura 6.3.159: Histograma- Totais Médios Mensais

Área Diretamente Afetada – ADA das
UTEs e suas Atividades Complementares
Na Área Diretamente Afetada – ADA das
UTEs e suas atividades complementares,
encontram-se pequenos tanques escavados até o
lençol freático visando à dessedentação de
animais, conforme ilustra a figura 6.3.160
apresentada a seguir e pequena tanque de
conformação estreita e alongada, que ocupou
antigo fundo de vale fluvial escavado sobre os
sedimentos do Grupo Barreiras, figura 6.3.161.

Figura 6.3.161: Área onde ocorreu uma cava para escavação de areia
monasítica e hoje funciona como tanque para dessedentação animal

Para a região não foi encontrado nenhum
registro de monitoramento fluviométrico.
Caracterização dos possíveis processos
erosivos e de sedimentação, estabilização dos
solos, encharcamento (risco hidro meteorológico)
no local e seu entorno.
Suscetibilidade à erosão dos solos
Os estudos de solos, classificação e
mapeamento pedológico compreendem a
suscetibilidade à erosão como indicativo da
estabilidade dos solos em relação à atuação dos
processos erosivos.
A erosão em solos brasileiros é causada,
principalmente, pelas chuvas e enxurradas e pela
indução à ação de processos erosivos causada
pela inter-venção humana.

Figura 6.3.160:Tanque para Dessedentação Animal

A erodibilidade do solo é a propriedade
que representa a suscetibilidade dos solos à
erosão, podendo ser definida como a quantidade
de material que é removido por unidade de área
quando os demais fatores determinantes da
erosão permanecem constantes.
De acordo com BERTONI & LOMBARDI
NETO (1993), as propriedades do solo que
influenciam na erodibilidade são aquelas que
afetam a infiltração, a permeabilidade, a
capacidade total de armazenamento de água e
aquelas que resistem às forças de dispersão,
salpico, abrasão e transporte pelo escoamento.
A erosão dos solos é favorecida pelo
meio físico e pelas ações antrópicas. Os
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processos erosivos são desencadeados sempre
que um fator importante ou uma conjugação de
fatores acontece.
Entre os principais fatores, salienta-se: o
volume d´água das chuvas que incide sobre o
terreno, a intensidade e a frequência das chuvas,
o tipo e a densidade da cobertura vegetal, o tipo
de uso da terra, as práticas conservacionistas que
podem ser utilizadas pelos agricultores, a
mecanização agrícola, o tipo e comprimento das
vertentes dos vales e as propriedades internas
dos solos. Entre estas propriedades destacam-se:
a
espessura do solum (soma das espessuras
dos horizontes A e B), transição entre horizontes,
gradiente textural, caráter abrúptico, tipo de
argila, textura, tipo e grau de desenvolvimento da
estrutura dos solos, tamanho e estabilidade dos
agregados estruturais, teor de matéria orgânica,
camadas orgânicas, presença de sais solúveis,
fertilidade natural, camadas adensadas em
subsuperfície, pedregosidade superficial e
subsuperficial, presença de calhaus e matacões,
drenagem interna e permeabilidade, profundidade
do lençol freático e o tipo de relevo.
A topografia é um dos fatores que mais
favorece a atuação de processos erosivos.
Maiores declividades determinam maiores
velocidades de escoamento das águas,
aumentando sua capacidade erosiva. O
comprimento das vertentes é diretamente
proporcional ao tempo de escoamento. Se os
declives são acentuados, quanto menor a
vertente, maior é a tendência à erosão em solos
mais suscetíveis

ocorrem são muito extensas, desde próximo à
Serra do Mar até o Oceano.
Os solos evoluiram a partir de material de
decomposição de sedimentos do Grupo
Barreiras, que cobrem vastas superfícies da
região. Estão situados em áreas de relevos plano,
suave ondulado e ocasionalmente ondulado.
Em
áreas
de
menor
extensão,
paralelamente à faixa litorânea, ocorrem solos
arenosos da classe dos Espodossolos, formados
a partir de deposições arenosas de origem,
principalmente, marinha e solos hidromórficos
nas áreas de baixada.
As classes e propriedades dos solos que
predominam na região, estão descritas no subitem 6.3.6 deste relatório.
As áreas por onde passarão o aqueduto
e o gasoduto são muito uniformes quanto aos
solos, relevo e ao uso agropecuário. Predominam
pastagens naturais e plantadas, extensas culturas
de abacaxi e áreas cultivadas com cana de
açucar, a mais tradicional e antiga das culturas da
região .
Em toda a área o relevo dominante é
plano e suave ondulado, com declives entre 0 – 3
e 3 a 8%, respectivamente. Por suas
características internas e externas, pelo relevo
onde se situam e pelo uso da terra, os solos não
apresentam sinais de erosão.

Considerações sobre erosão nos
trajetos do aqueduto e gasoduto
As
unidades
de
mapeamento
identificadas no mapa de solos são as mesmas ao
longo dos traçados do gasoduto e do oleoduto,
por isso, a suscetibilidade à erosão dos solos
presentes nos dois traçados é tratada nesse subitem, em conjunto.
Os solos que ocorrem no eixo tanto do
gasoduto quanto do aqueduto foram mapeados
pelas classes: Latossolos e Argissolos Amarelos
e Vermelho-Amarelos. Esses solos ocupam a
maior superfície dos terrenos da área onde estão
previstos os traçados e ocupam feições
denominadas de “tabuleiros”. As superfícies onde

Figura 6.3.162:Latossolo Amarelo em relevos plano e suave ondulado.
Local de Coordenadas UTM 294.087E/7.642.607S à margem da rodovia RJ
224

A Figura 6.3.162 apresentada acima,
mostra uma exposição de Latossolo Amarelo,
uma das classes predominantes na região e que
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ocupa a maior parte da área onde serão
instalados o gasoduto e o oleoduto. O perfil
exposto às intempéries, às chuvas e variações de
temperatura e sem nenhum tratamento para
evitar ação de processos erosivos, permanece
estável, demonstrando o quanto esses latossolos
são resistentes à erosão.
No barranco, que está em posição
vertical, não se notam desbarrancamentos,
trincas e/ou fissuras na massa do solo que é muito
homogênea e estável. As marcas no barranco são
devidas à escavação manual ou realizada por
máquinas escavadeiras.

Figura 6.3.163 e 164 :Plantio de abacaxi e cana‐de‐açucar em Argissolos e
Latossolos Amarelos, relevo plano e suave ondulado, no trajeto do
aqueduto. Local de Coordenadas UTM 295.327E/7.641.267S.

Graças à assistência técnica prestada
pelos organismos de conservação de solos, à
correta aplicação dos tratos culturais e à
condução adequada dos cultivos em seus
diferentes estágios de desenvolvimento, em
consonância com a baixa suscetibilidade dos
solos à erosão, não há indícios da atuação e
presença de processos erosivos na região em
estudo. Em toda extensão dos traçados, tanto do
gasoduto quanto do aqueduto, não se notam
sulcos, valas, ravinas e muito menos voçorocas.
Da mesma forma, não ocorrem cicatrizes de
erosões antigas ou recentes.
As figuras 6.162 e 163 acima, mostram as
principais culturas implantadas em áreas planas
e/ou de relevo suave ondulado no trajeto do
aqueduto, ocupadas por Latossolos e Argissolos
Amarelos. A erosão laminar é contida, nos
plantios de abacaxi, por valas situadas entre as
fileiras. A água das chuvas infiltra nos solos
evitando o escoamento superficial, uma das
principais causas de erosão.
A cana de açúcar é uma cultura que
preserva os solos da erosão pela cobertura
praticamente total do terreno. Não há, na região,
erosão nas áreas com esses plantios.

Figura 6.3.164 Área de relevo plano/suave ondulado, entre a rodovia RJ 196
e o mar, ocupada por pastagens plantadas em Espodossolos. Local de
Coordenadas UTM 293.700E/7.633.460S.

A figura 6.3.64 ilustra outra feição de uso
da terra e de solos arenosos no trajeto do
aqueduto, em relevo plano. Pastagens plantadas
em áreas de Espodossolos, sem indícios de
erosão, devido à cobertura total do terreno pelas
gramíneas e à grande permeabilidade dos solos
que favorecem a infiltração da água das chuvas.
Quanto ao gasoduto, a área por onde
passa o traçado é, também, muito uniforme.
Predominam os solos das classes Argissolos
Amarelos e Latossolos Amarelos em relevo plano
e suave ondulado com vertentes muito longas e
pequenos declives. Os solos são cultivados com
abacaxi e cana-de-açucar ou são ocupados por
pastagens plantadas. Não há indícios de erosão
em nenhuma dessas áreas.

Figura 6.3.165: Área de Latossolo Amarelo, relevo suave ondulado, próximo
à localidade de Vilão. Local de Coordenadas UTM 281.358E/7.636.324S.

A figura 6.3.165 acima ilustra a área com
relevo suave ondulado e declives entre 3 e 8%
ocupada por Latossolos Amarelos sob pastagens
plantadas. Toda a área circunvizinha é
semelhante, não se notando presença de sulcos,
ravinas ou qualquer tipo de erosão nos solos.
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A figura 6.3.168 acima ilustra o local onde
haverá intersecção do gasoduto com a rodovia RJ
224.
Predominam Latossolos Amarelos em
relevo suave ondulado e plano de vertentes muito
longas e suaves. Não há indícios da ação de
processos erosivos.

Figura 6.3.166: Área de Latossolos Amarelos, relevo suave ondulado,
preparada para plantio em primeiro plano. Ao fundo, culturas de abacaxi e
cana de açucar. Local de Coordenadas UTM 278.736E/7.635.627S.

Figura 6.3.169: Área de Espodossolos utilizada com pastagem, em relevo
plano, próximo ao litoral.
Local de Coordenadas UTM 287.687E/7.630.339S.

Considerações sobre erosão na
ADA/AID

Figura 6.3.167: Ausência de erosão, inclusive nas laterais da estrada. Local
de Coordenadas UTM 282.594E/7.638.606S, ao norte da localidade de Vilão.

O relevo predominante na área do
gasoduto é de vales em V muito aberto, com
vertentes muito longas, como ilustra a figura
6.3.167 acima. Não se notam feições erosivas na
área.

As Áreas Diretamente Afetada - ADA e de
Influência Direta - AID são ocupadas por solos
arenosos, que ocorrem em faixas paralelas ao
litoral,
nas
quais
ocorrem
Neossolos
Quartzarênicos derivados de antigas deposições
de
sedimentos
areno-quartzosos,
não
consolidados, de origem marinha e de idade
quaternária. À margem esquerda da rodovia RJ
196, em direção ao Espírito Santo, predominam
Argissolos Amarelos textura arenosa/média.
Em alguns locais, os Neossolos
Quartzarênicos são intermediários para solos
plintossólicos; nestes, o lençol freático está
presente em profundidades maiores do que
2,20m como se verificou através das trincheiras
abertas para descrição e coleta de amostras em
perfis verticais e sondagens a trado.
A área foi objeto de levantamento
detalhado de solos, com coleta de perfis
representativos, cujas descrições se encontram
no sub-item 6.3.6 – Caracterização dos Solos.

Figura 6.3.168: Vista da RJ 224, no local de intersecção com o gasoduto. Área
de Latossolos Amarelos. Note‐se o comprimento das vertentes, que são
muito longas.Local de Coordenadas UTM 278.736E/7.635.627S.
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Gleissolo Háplico. Essa área situa-se a 250m da
linha da praia.
Os dois locais acima citados, não
representam riscos de alagamento na área.

Figura 6.3.170: Local onde foi coletado o Perfil nº 02, na ADA. Neossolo
Quartzarênico. Coordenadas UTM E 289.996E/7.628.820S.

O Neossolo Quartzarênico descrito e
analisado no local mostrado pela foto 10, é muito
profundo – 3,70m e excessivamente drenado
internamente. Contém 88% a 91,6% de areia em
sua fração granulométrica, o que significa que é
altamente permeável à penetração da água das
chuvas. Está localizado em área plana com leves
ondulações e é o solo dominante na área da
ADA/AID. Por suas características físicas e pelo
relevo plano, na área em estudo, os Neossolos
Quartzarênicos não são erodíveis.
As características acima expostas são
extensivas a praticamente toda a área mapeada.
Os solos não são erodíveis porque são arenosos
e se situam em áreas planas ou com declividade
muito suave. Não se verificou, no caminhamento
de campo, presença ou indícios de erosão de
qualquer tipo na área do levantamento, na
Fazenda Canaã.

Considerações sobre alagamentos
Na área onde foi realizado o
levantamento detalhado de solos, na Fazenda
Canaã, existe um tanque artificial criado para
dessedentação de animais. Localiza-se numa
depressão natural do terreno cuja drenagem foi
barrada por um camalhão de terra. Trata-se da
única superfície alagada identificada na área do
levantamento detalhado de solos.
Numa depressão entre antigos cordões
litorâneos, foi identificada uma área úmida e não
alagada, na qual o lençol freático está a 1,30m de
profundidade. No local foi descrito, coletado e
analisado um perfil de solos, classificado como

Figura 6.3.171: Tanque artificial criado para dessedentação de animais na
área da Fazenda Canaã. Local de Coordenadas UTM 289.927E/.628.007S.

Figura 6.3.211: Área deprimida, entre antigos cordões litorâneos, próxima ao
litoral, com lençol freático a 1,30m de profundidade. O solo foi classificado
como Gleissolo Melânico. Local de Coordenadas UTM 290.445E/7.627.866S.

As áreas alagadiças e alagadas no
traçado do aqueduto e do gasoduto, foram
identificadas em viagem de campo. Estão
localizadas, descritas e ilustradas com
fotografias, nos sub-itens 6.3.12.5 e 6.3.12.6.
Trata-se de drenagens naturais, que se dirigem
ao mar. Os solos que nelas ocorrem são
hidromórficos.
Recursos Hídricos Subterrâneos
O Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense está situado na porção emersa da
Bacia Sedimentar de Campos, que contém os
principais sistemas aquíferos sedimentares do
Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na
área de ocorrência da Formação Barreiras (Figura
6.3.200). Na Bacia de Campos, a Fm. Barreiras
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é, em comparação com os outros sistemas
sedimentares, o aquífero de menor importância,
tanto do ponto de vista de produtividade quanto
de qualidade da água subterrânea. A seguir é feita
uma breve descrição dos sistemas aquíferos da
Bacia de Campos e uma caracterização mais
detalhada do sistema Barreiras, incluindo o
detalhamento de sua potenciometria dentro da
área do empreendimento, e o cálculo de sua
vazão de escoamento natural, que corresponde à
reserva renovável anual de água subterrânea na
área do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense.

al., 2000). Diversas localidades são abastecidas
por este aquífero, dentre elas Donana e
Goytacazes, sendo este o sistema mais produtivo
da Bacia de Campos, com uma permeabilidade
média de 91 m/dia, transmissividade média de
8200 m2/dia e capacidade específica de 90
m3/h/m (Caetano, 2000). Suas águas são
geralmente de boa qualidade, com valores de
STD (sólidos totais dissolvidos) que não
ultrapassam 300 mg/l (alguns poços em
Goytacazes apresentaram valores elevados em
torno de 1100 mg/l).
Aquífero Emborê

Sistemas aquíferos da Bacia de Campos
A porção emersa da Bacia Sedimentar de
Campos é composta por sedimentos continentais
e marinhos, de idade Terciária, que se encontram
parcialmente
recobertos
por
sedimentos
Quaternários. As formações sedimentares
correspondem a quatro sistemas aquíferos que
serão brevemente descritos a seguir, com base
nas definições do Mapa de Favorabilidade
Hidrogeológica do Estado do Rio de Janeiro
(Barreto et al., 2001). Na Figura 6.3.200 é
apresentado um recorte do referido mapa, com os
aquíferos sedimentares da Bacia de Campos.

O aquífero Emborê está localizado nos
arredores de Farol de São Tomé (Figura 6.3.200),
sendo constituído por sedimentos não aflorantes,
considerados de idade Terciária, que ocorrem em
uma área de aproximadamente 350 Km2. É
composto por arenitos conchíferos variados, com
presença de feldspato, argilas orgânicas, argilitos
impuros e pedaços de madeira fóssil. Encontra-se
totalmente
recoberto
por
sedimentos
Quaternários, sendo, portanto, um sistema
confinado com espessuras atingindo 220 m,
estndo sobreposto a sedimentos mais antigos. É
o segundo melhor aquífero da região com uma
permeabilidade
média
de
0,86
m/dia,
transmissividade média de 190 m2/dia e
capacidade específica média de 3,50 m3/h/m.
Suas águas são de boa qualidade com valores de
STD de até 300 mg/l (Caetano, 2000). As
localidades de Farol de São Tomé e Saturnino
Braga são abastecidas por este aquífero a partir
de poços com profundidades de 124 m e 152 m,
e capacidades específicas de 6,77 m3/h/m e 3,17
m3/h/m respectivamente.

Figura 6.3. 161: Sistemas aquíferos da Bacia Sedimentar de Campos (figura
extraída do Mapa de Favorabilidade Hidrogeológica do Rio de Janeiro –
CPRM (Barreto et al. ,2001).

Aquífero Flúviodeltaico
Este sistema está localizado na margem
direita do Rio Paraíba do Sul, a sudoeste da
cidade de Campos, e ocorre em uma área de
aproximadamente 304 km2 (Figura 6.3.200). É
constituído por sedimentos Quaternários,
aflorantes, compostos por areias e arenitos, finos
a médios, com matriz siltosa e bandas argilosas.
Sua espessura varia de 60 a 90 metros e pode se
encontrar sobreposto ao embasamento cristalino
ou a sedimentos mais antigos (CPRM - Barreto et

Aquífero São Tomé
Este sistema foi subdividido em Aquífero
São Tomé I e II por apresentar variações em
características como espessura e propriedades
hidrodinâmicas, apesar de constituir a mesma
formação sedimentar (Figura 6.3.200).
a) Aquífero São Tomé I
O Aquífero São Tomé I forma uma faixa
alongada, no sentido NE-SW, localizada na parte
central da porção emersa da Bacia de Campos, e
ocorre em uma área de aproximadamente 380
km2. É constituído por sedimentos Terciários, não
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aflorantes, totalmente recobertos por sedimentos
Quaternários. Sua composição sedimentar é
formada por arenitos avermelhados, lateríticos
com argilas cálcicas, sobre arenitos consolidados
argilosos. É um aquífero confinado, com
espessuras de até 160m, sobreposto ao
embasamento cristalino, sendo fortemente
afetado por falhas normais. Suas propriedades
hidrodinâmicas
correspondem
a
uma
permeabilidade média estimada de 1,5 m/dia,
transmissividade média estimada de 100 m2/dia e
capacidade específica média estimada de
0,5m3/h/m. Podem ocorrer águas ferruginosas e
seus valores de STD estão 500 mg/l e 1.800 mg/l.
b) Aquífero São Tomé II
Este sistema ocorre em toda a parte leste
da porção emersa da Bacia de Campos, com uma
área de aproximadamente 910 Km2. É constituído
por sedimentos não-aflorantes, Terciários,
compostos por arenitos avermelhados, lateríticos
com argilas cálcicas, sobre arenitos consolidados
argilosos. Está totalmente recoberto por
sedimentos Quaternários, sendo, portanto, um
sistema confinado, com espessura mínima em
torno de 230 m, podendo atingir 2000 m, como
ocorre nas proximidades de Farol de São Tomé.
Esse aquífero é também fortemente afetado por
falhas normais, tendo a espessura aumentada em
direção à linha de costa, estando sobreposto ao
embasamento cristalino e a sedimentos mais
antigos. É um sistema muito importante na região,
pois abastece diversas cidades e comunidades
locais como São João da Barra, Grussaí, SESCGrussaí, Santa Clara, Atafona e Barra do Açu. Os
valores das propriedades hidrodinâmicas ficam
em 1,4 m/dia de permeabilidade média, 110
m2/dia de transmissividade média e capacidade
específica média em torno de 2,35 m3/dia. As
captações
deste
aquífero
normalmente
encontram-se entre 80 m e 160 m de
profundidade. Podem ocorrer águas ferruginosas
com valores de STD entre 200 mg/l e 600mg/l.

essencialmente argilo-siltosa, predominando
argilas lateríticas e areias com óxido de ferro,
formando um sistema livre e pouco produtivo.
Trata-se de um aquífero muito pobre, pela baixa
permeabilidade e má qualidade da água, bastante
ferruginosa. Sua espessura cresce em direção ao
litoral, alcançando 216 metros em Gargaú, no
município de São Francisco do Itabapoana. As
vazões médias encontradas são da ordem de 2
m3/h, com capacidade específica média de 0,33
m3/h/m.
A partir de uma pesquisa no Inventário de
Pontos d’Água levantado pelo Projeto Rio
(CPRM, 2001), e na Base SIAGAS – Sistema de
Informações de Água Subterrânea, criada e
mantida pela CPRM/Serviço Geológico do Brasil,
foram recuperados registros de 11 poços
tubulares profundos localizados na área de
ocorrência do Barreiras (Figura 6.3.200 e Tabela
6.3.22). Destes, apenas 1 capta o sistema
aquífero cristalino sotoposto aos sedimentos.
Observa-se que as vazões de exploração variam
de 1,8 a 40 m3/h e as profundidades de captação
vão desde 10 a 143 m. A capacidade específica
(C.E.), que é a vazão dividida pelo rebaixamento
devido ao bombeamento, vai de 0,067 m3/h/m até
5,714 m3/h/m. A pequena quantidade de poços e
a falta de dados construtivos e litológicos não
permite uma melhor análise da potencialidade
deste sistema na região.

Figura 6.3.162: Ocorrência e captação do Aquífero Barreiras por poços
tubulares profundos na região de São Francisco do Itabapoana

Aquífero Barreiras
Instalação de Poços de Monitoramento
A formação Barreiras constitui o aquífero
de menor potencialidade da Bacia Sedimentar de
Campos, estando localizado na sua borda oeste,
recobre uma área de aproximadamente 1630 Km2
(Figura 6.3-129).
Encontra-se sobreposto e
fazendo contato lateral com o embasamento
cristalino. Os sedimentos que o compõe são
aflorantes, de idade Terciária e possuem litologia

Sondagens
Os serviços de sondagens manuais
foram executados pela empresa Terradrill
Sondagens e Monitoramento Ambiental Ltda de
acordo com as recomendações das normas
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ASTM 5092-04 “Standard Practice for Design
andInstallationofGroundwaterMonitoring Wells” e
ABNT NBR 15.495-1 “Poços de Monitoramento
de
Águas
Subterrâneas
em
Aquíferos
Granulares” que estabelecem as boas práticas
para a instalação de poços de monitoramento
visando a obtenção de amostras representativas
de água subterrânea. O uso dessas normas
combinadas com o desenvolvimento apropriado
dos poços de monitoramento permite a aquisição
de dados confiáveis sobre o nível d água,
incluindo valores de condutividade hidráulica,
além de minimizar o problema de turbidez
encontrado em poços instalados em solos
argilosos ou silto-argilosos.
Os trabalhos de campo foram precedidos
de estudos para a definição da malha de
amostragem mais adequada para garantir a
representatividade dos pontos para elaboração
do mapa de fluxo.
Os serviços de sondagens para a
instalação dos piezômetros foram feitos com
trado manual de 3” AMS em aço carbono
especifico para solos arenosos.
As sondagens foram executadas até
atingir a zona saturada para a determinação dos
parâmetros hidrogeológicos.A profundidade de
investigação foi de 0,50-1,00 metro abaixo do
primeiro nível d’água encontrado.
Em
cada
sondagem
(furo)
foi
estabelecida a sua posição (e.g., coordenadas
UTM WGS84) através de um GPS portátil Garmin
Map60s.

Os piezômetros foram desenvolvidos de
forma manual com válvula de pé Waterra
descartável visando remover as partículas sólidas
em suspensão na água e reestabelecer o fluxo
laminar de água do aquífero para dentro do poço.
A primeira medição do nível de água
ocorreu 72 horas após a instalação dos
piezômetros com um medidor de nível eletrônico
Solinst.
Potenciometria na área do empreendimento
A avaliação do fluxo subterrâneo na área
do empreendimento foi realizada a partir da
medição da profundidade do nível freático em 16
piezômetros especialmente instalados com esta
finalidade (vide relatório de perfuração em
anexo). Os poços foram locados de forma a
caracterizar a interação entre o fluxo subterrâneo
freático e a drenagem natural existente no lugar
(Figura 6.3-130), bem como a interação entre o
lençol freático e o oceano. Foram feitas quatro
medições do nível freático, que foram
transformadas em carga hidráulica a partir do
levantamento das cotas altimétricas dos locais de
instalação dos piezômetros. Os dados relativos às
medições de nível d’água e do cálculo da carga
hidráulica se encontram na Tabela 6.3-20. Os
dados da coluna NA1 correspondem ao nível
d’água medido na data de perfuração dos poços.
Os dados relativos às colunas NA2 e NA3 foram
medidos
nos
dias
24
e
28/01/2013,
respectivamente. Os dados correspondentes a
NA4 foram medidos no dia 1°/02/2012 logo após
um evento de precipitação pluviométrica.

Instalação dos piezômetros
Foram
instalados
dezesseis
(16)
piezômetrostemporários de 1” de diâmetro para
avaliação da distribuição das cargas hidráulicas.
Os piezômetros têm seções filtrantes de 0,50m de
comprimento, filtros com 0.25mm de abertura e
profundidades variando entre 2 e 4 metros.
O preenchimento dos piezômetros foi
feito com areia grossa (pré-filtro) de 0.6mm-1.5
mm de diâmetro, cobrindo em geral 0,2 metros
acima da seção filtrante. Em seguida foi colocada
bentonita granulada Compactolit em camada de
aproximadamente 0,6 metro (selo). Por último foi
colocada uma mistura de bentonita em pó
hidratada até 0,5 metros abaixo da superfície do
terreno.

Figura 6.3.163: Localização dos piezômetros instalados na área do
empreendimento
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Os dados de altimetria levantados pelo
serviço
de
topografia
contratado
pelo
empreendedor foram utilizados para a construção
de um domínio de fluxo 3D no programa FEFLOW
6.1 (WASY), de modelagem numérica de fluxo
subterrâneo. Os dados de carga hidráulica de
cada uma das medições são apresentados nas
Figuras de 6.3-164 a 6.3.166.
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Tabela 6.3.22: Coordenadas dos piezômetros e dados de monitoramento da
carga hidráulica
Cota – Elevação da boca do piezômetro; Prof. – Profundidade de instalação;
NA – Profundidade do nível d’água; H – Carga Hidráulica (Cota – NA)

Figura 6.3.165: Mapa potenciométrico de fluxo subterrâneo na área do
empreendimento, relativo aos níveis medidos em 28/01/2013.

Figura 6.3.166:Mapa potenciométrico de fluxo subterrâneo na área do
empreendimento, relativo aos níveis medidos em 10/02/2013.

Figura 6.3.164: Mapa potenciométrico de fluxo subterrâneo na área do
empreendimento, relativo aos níveis medidos na perfuração dos
piezômetros.
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A análise e comparação dos mapas
potenciométricos resultantes das três campanhas
de monitoramento indica que o fluxo ocorre
preferencialmente em direção ao oceano. No
entanto
existem
dentro
da
área
do
empreendimento mais dois exutórios de fluxo
subterrâneo, um próximo ao limite NE da área e
outro próximo ao seu limite inferior, seguindo
aproximadamente a direção NW. Estas áreas
aparecem como regiões de coloração mais
escura em imagens do Google Earth e podem ser
observadas na Figura 6.3-130. A área ao norte
corresponde a uma drenagem intermitente, que
possui vegetação característica ao longo de seu
curso e onde não se observa fluxo superficial. A
área ao sul corresponde a uma cava abandonada
de exploração de areia monazítica, onde o lençol
freático ficou exposto formando uma pequena
lagoa. A existência destas duas feições está
intimamente relacionada ao fluxo subterrâneo,
como pode ser observado nas Figuras de 6.3.164
a 6.3.166, em que algumas direções de fluxo
estão
indicadas.
A
análise
do
mapa
potenciométrico do dia 1°/02/2013 indica que,
após um período chuvoso, o fluxo em direção à
cava, bem como à drenagem ao norte da área, se
intensifica, com aumento significativo do
gradiente hidráulico próximo a estas feições.
Observa-se também que o fluxo ao longo destas
feições se dá, naturalmente, em direção ao
oceano.
O gradiente hidráulico subterrâneo
medido em direção ao oceano, na região central
da área, é da ordem de 10-3 tendo variado de
0,0035, no período seco (primeiras leituras), a
0,004 depois da chuva (leitura de 1°/02/2013). A
observação da variação do nível potenciométrico
nos poços após a chuva demonstra que o
aquífero apresenta uma boa capacidade de
infiltração, tendo sido observadas variações de
até 1 m no nível freático, o que é compatível com
a composição predominantemente arenosa da
formação Barreiras na área do empreendimento.
Avaliação de recarga – Vazão de Escoamento
Natural
A recarga de um sistema freático pode
ser estimada a partir do cálculo da vazão de
escoamento natural (VEN) deste aquífero em
direção ao exutório, através da expressão:
Figura 6.3.167 Modelo 3D com a distribuição de cargas hidráulicas (Hydraulic
Head) na área do empreendimento.
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VEN = T.i.L
Onde:
T = Transmissividade (T = K.b, onde K é
a condutividade hidráulica do aquífero e b a sua
espessura)
i = gradiente hidráulico
L = largura da frente de escoamento
(limite entre o sistema aquífero e o seu exutório)
Se considerarmos uma condutividade
hidráulica para os sedimentos da área do
empreendimento da ordem de 10-4 cm/s, típica de
areias mal selecionadas, uma espessura
aproximada de 260 m para o aquífero Barreiras
na região e uma largura aproximada de 1,5 Km
para a interface entre a área do empreendimento
e o oceano, podemos calcular a vazão de
escoamento como segue:
K = 10-4 cm/s = 0,086 m/d = 31,54 m/ano
b= 260 m
T = K.b = 0,086 m/d. 260 m = 31,54
m/ano . 260 m
T = 8200,4 m2/ano
i = 0,0035
L = 1500 m
VEN = T.i.L = 43052,1 m3/ano
Portanto, o valor de recarga anual na área
do empreendimento é da ordem de 4,0 x 104
m3/ano. O valor de 10-4 cm/s pode estar
superestimado para o sistema Barreiras, no
entanto, para fins de estudo de impacto ambiental
a estimativa de valores maiores de recarga
subterrânea é recomendável, sendo em favor da
segurança.
Considerações Finais
A área do empreendimento se encontra
dentro da área de ocorrência do aquífero
Barreiras. Este sistema é considerado de baixa
potencialidade para exploração de água
subterrânea devido à baixa qualidade de suas
águas na região, sendo comprovado o seu caráter
ferruginoso. Não existe nenhum corpo d’água
superficial importante dentro da área, sendo que
os
corpos
existentes
correspondem
a
afloramentos do nível freático, tendo sido
escavados para dessedentação animal ou para
exploração de areia monazítica. A drenagem ao
norte da área corresponde a uma zona de alta
umidade do solo devido à concentração de fluxo
subterrâneo e ao nível freático quase aflorante. A

principal descarga ao longo deste curso se dá por
evapotranspiração da vegetação que preenche o
seu leito. O fluxo superficial, portanto, só ocorre
durante e logo após eventos de precipitação
intensa. O fluxo subterrâneo se dá em direção ao
oceano, como era de se esperar, sob baixos
gradientes hidráulicos, da ordem de 10-3, típicos
de planícies. O caráter arenoso dos sedimentos e
a baixa declividade da área favorece a ocorrência
de altas taxas de infiltração da chuva, chegando
a diferenças de até 1 m na profundidade do
freático, antes e depois da precipitação, em curtos
intervalos de tempo, correspondentes a poucas
horas.
Vulnerabilidade quanto a contaminação do
aquífero
O
fundamento
para
análise
de
vulnerabilidade da contaminação de aquíferos se
baseia em dois principais parâmetros: a
possibilidade de acesso do contaminante ao
aquífero e a existência do contaminante
(quantitativamente e qualitativamente). Estes são
os dois principais fatores que determinam o risco
de contaminação do aquífero.
O caminho de acesso depende das
características dos estratos de solo entre a zona
saturada do aquífero e a superfície do solo ou o
local de origem da eventual carga poluidora.
Qualquer lâmina impermeabilizante seja artificial
ou natural pode eliminar a possibilidade de
acesso do poluente no aquífero.
Outro fator se refere ao contaminante
propriamente dito, e este é função da qualidade e
da quantidade do poluente disponível na sua
origem.
Portanto a equação do Risco de
Contaminação (RC) depende da capacidade de
acesso (CA) do contaminante e da sua carga
poluente (CP) em termos quantitativos e
qualitativos, ou seja:
RC = f { (CA) x (CP) } (Foster,1987).
No caso do empreendimento em questão
e para os aquíferos terrestres basicamente
existem 3 condições de uso que podem ser
explicitados em terra: o Aqueduto, o gasoduto e
as instalações do empreendimento na área da
Fazenda Canaã, contígua a linha de costa.
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A substância a ser transportada pelo
aqueduto é inócua ao aquífero pois é a própria
água presente no lençol freático. Quanto ao
gasoduto a substância quando liberada no meio
natural ela se volatiza e escapa para o meio
atmosférico não atingindo o aquífero. Quanto às
instalações na Fazenda Canaã o piso e as
canaletas de segurança para segregação das
águas pluviais impedem qualquer acesso ao
estrato de solo entre a superfície e o nível do
lençol freático. Portanto existe uma vedação
quanto ao acesso de eventual contaminante que
possa escapar para a superfície das instalações
do empreendimento.
Desta forma, fica demonstrada a
inexistência de vulnerabilidade de contaminação
do aquífero na área de influência direta do
empreendimento.
Caracterização Física da Área de
Influencia Direta – AID e da Área Diretamente
Afetada – ADA Marinha
Caracterização Climatológica

Figura 6.3.168: Estatística Básica do Clima de Ventos ao Largo dos
Municípios costeiros da Bacia de Campos. (Fonte: Modificado de SOUZA;
BULHÕES; AMORIM, 2016).

Tais informações supracitadas anteriormente são
semelhantes aos resultados obtidos no Relatório
do INPH (2019) que indicam uma dominância dos
ventos nas direções N e NE conforme pode ser
observado na rosa dos ventos da figura 6.3.207.
Nesta figura verifica-se que entre as direções
norte e nordeste ocorre uma maior porcentagem
do vento e também nestas direções o vento atinge
uma maior velocidade chegando a ser maior que
12m/s em determinados instantes.

Em função do traçado das linhas de
escoamento (aqueduto, gasoduto e linhas de
transmissão), do terminal marítimo e da área do
empreendimento, o detalhamento climatológico
descrito para AII é suficiente para atender a AID e
ADA. Considerando a ADA e AID relativo à parte
marinha o mesmo pode ser considerado.
Entretanto observou-se um detalhamento
relevante quanto à questão dos ventos para a AID
e ADA da área do empreendimento, pois pode
afetar de forma considerável a morfologia praial e
as condições de instalação e operação do
terminal marítimo.
No trabalho de SOUZA; BULHÕES;
AMORIM, 2016 foi feita uma compilação dos
dados de vento ao largo do Litoral da Bacia de
Campos entre 2003 e 2014. Os resultados obtidos
foram ventos com velocidades médias entre 4 e
13 m/s, predominantemente, nas direções entre o
Nor Nordeste (NNE) e Sul (S) (Figura 6.3.168).
Figura 26.3.169: Rosa de ventos. Dados do modelo global de 2001 a 2011.
(Fonte: INPH/SEP, 2019)
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Caracterização Oceanográfica da Área
de Influência Direta - AID
A caracterização oceanográfica consiste
em evidenciar as particularidades marinhas da
área em que vai serem implantadas as atividades
marítimas
destacando
as
condições
oceanográficas
que
influenciam
na
implementação e operação da atracação sem
cais..
Estudo de Circulação das Águas
Marinhas
No trabalho de RIBEIRO; GOMES;
BULHÕES (2016) foram elaboradas simulações
de propagação de ondas para águas rasas
através da compilação de dados de ondas e
ventos ao largo do litoral da Bacia de Campos,
entre os anos de 2003 e 2013. Os resultados
apontaram que a média da altura significativa de
ondas é de 1,74m, a direção média é de 137,5ºN,
ou seja, Sudeste. A média do período de pico de
ondas foi de 8,7s. Esses resultados foram
semelhantes ao encontrado por SOUZA;
BULHÕES; AMORIM (2016) que também
elaboraram simulações de propagação de ondas
para águas ao largo do litoral da Bacia de Campos
no intervalo de tempo entre os anos de 2003 e
2014. Os resultados obtidos no trabalho
supracitado foram ondas com média de altura
significativa de 1,6m, períodos de pico de 9s,
provenientes principalmente das direções entre o
Leste (L) e o Sul (S).
Na figura abaixo (Fig. 3) está presente
uma do estudo de RIBEIRO; GOMES; BULHÕES
(2016). Nesta tabela é possível verificar os
resultados das simulações de ondas, por espectro
direcional (nordeste (45º); leste (90º); sudeste
(135º); sul (180º); e sudoeste (225º)), para cada
uma das estações de modelagem selecionadas
ao longo do litoral entre Campos dos Goytacazes
e São Francisco do Itabapoana, com destaque
em vermelho para São Francisco de Itabapoana.
Vale realçar que o empreendimento está
localizado entre a localidade de Buena e
Maguinhos, destacados na tabela abaixo. Essa
região apresentou uma altura de onda
relativamente alta para todas as direções o que
indica que esse trecho do litoral possui uma alta
exposição às ondulações provenientes das
direções nordeste, leste, sudeste e sul. E a
exposição é menor para as ondulações de
sudoeste em função da orientação do litoral.

Figura 6.3.170: Resultados das Simulações de Ondas, por espectro direcional,
para cada uma das estações de modelagem selecionadas ao longo do litoral
entre Campos dos Goytacazes e São Francisco do Itabapoana. Com destaque
em vermelho para São Francisco de Itabapoana (Fonte: RIBEIRO; GOMES;
BULHÕES, 2016)

No litoral entre Campos dos Goytacazes
e São Francisco do Itabapoana, de maneira geral
o município de São Francisco do Itabapoana é o
que apresenta as menores ondulações para todas
as direções de onda (Figura 4). Isso ocorre devido
essa região apresentar um aspecto embaiado na
linha de costa que resulta em uma área de
“sombra” que atenuam as ondulações mais fortes.
Dessa maneira, devido a área de sombra a
localidade entre Buena e Maguinhos se configura
como uma boa região para a construção do
empreendimento, pois apesar de ocorrer
ondulação elevadas, as mesmas estão atenuadas
em relação as outras regiões mais próximas.

Figura 6.3.171: Mapas das simulações de propagação de ondas em águas
rasas na Bacia de Campos. (Fonte: RIBEIRO; GOMES; BULHÕES, 2016).

Em um estudo mais específico na
localidade do empreendimento elaborado pelo
INPH (2013) foram observadas informações
muito semelhantes através da análise das figuras
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anteriores e das figuras 6.3.209 e 6.3.210 deste
relatório. É possível destacar que as ondulações
de nordeste apresentam maior altura no litoral de
São Francisco de Itabapoana em função da
disposição do litoral e uma menor altura das
ondulações de sul em função do embaiamento
que produz zonas de sombra e atenua
ondulações dessa direção.

Figura 6.3.174: Praia onde vai ser instalado o terminal e onde foi
realizada a medição do perfil de praia no dia 06/10/2019
Figura 6.3.172: Resultado de onda para um instante na direção NE, na
situação atual. (Fonte: INPH/SEP, 2013).

Figura 6.3.173: Resultado de onda para um instante na direção S, na
situação atual. (Fonte: INPH/SEP, 2013).

Figura 6.3.175 Medição do perfil de praia in loco utilizando régua e nível do
mar no dia 06/10/2019.

Caracterização do Perfil de Praia e Feição
Costeira
Para a caracterização do perfil da praia
onde vai ser instalado a atracação sem cais
(Figura 6.3.172) foi realizada uma medição do
perfil dessa praia in loco no dia 06 de outubro de
2019 as 8:30 da manhã na localização geográfica
S 21° 25,942’ W 41° 02,997’ (Figura 6.3.174 e
Figura 6.3 175).
Figura 6.3.176: Medição do perfil de praia no trecho da duna com duas
cristas (06/10/2019).
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A partir dos dados de campo foi
construído o perfil de praia representado na figura
abaixo (Figura 6.3.177).

erosão foi tão pronunciada que já não mais existe
a casa, havendo apenas remanescentes das
falésias mais resistentes.

1°Duna
Figura 6.3.177: Perfil de praia na Praia das Barrinhas.

2° Duna
Figura 6.3.178: Localidade de Guriri com acentuada erosão costeira
resultado da alteração do padrão de ataque das ondas (06/10/2019).

É possível observar que a praia no ponto
de coleta apresenta uma extensão de
aproximadamente 35 metros e de modo geral o
perfil apresenta uma baixa declividade. A região
até os 16,61 metros é caracterizada como face de
praia e sofre alterações da onda, maré e vento.
Neste exato ponto tem-se a base do talude e em
seguida ao atingir uma altura máxima ocorre à
presença da primeira duna ou cordão arenoso.
Posteriormente o nível do perfil da praia volta a
diminuir caracterizando uma região entre dunas,
pois ocorre a presença de uma segunda duna.
Após essa segunda duna está localizado o
terreno do empreendimento. A presença de
dunas é importante para a proteção da praia
contra eventos mais energéticos como ressacas.
Isso ocorre, pois a duna funciona como um
estoque de sedimentos que são transportados
para essa região da praia em condições de tempo
bom e em condições de tempestade são
transportados para a antepraia formando bancos
arenosos. Esses bancos arenosos dissipam parte
da energia da onda fazendo com que ela chegue
na face de praia com menos energia. O fato da
região apresentar duas dunas é muito vantajoso,
pois irá ocorrer uma maior proteção do
empreendimento que será construído na
retaguarda dessas dunas.
Pouco mais ao norte (10 km) da área
diretamente afetada pela instalação do terminal
encontra-se a localidade de Guriri onde apresenta
acentuada erosão costeira conforme mostra as
fotos tiradas durante o monitoramento de campo
realizado em 06/10/2019 (Fig. 6.3.178 e Fig.
6.3.179). Este tipo de cenário presenciado
demonstra uma alteração do padrão de ataque
das ondas principalmente no que concerne a
direção de entrada destas ondas. Nesta
localidade apresentava-se uma ponta de avanço
da costa onde havia uma casa construída. A

Figura 6.3.179: Remanescentes das falésias mais resistentes que
sofreram processo de erosão (06/10/2019).

Batimetria
Na figura abaixo (Fig.6.3.180), obtida a
partir do Relatório do INPH (2013), pode ser
observado a batimetria na região costeira de São
Francisco de Itabapoana no local onde será
implantado o terminal portuário e nas regiões ao
redor. A região onde será implantado o projeto é
o local que apresenta o maior volume de células
computacionais triangulares o que traduz maior
precisão dos cálculos para a área de interesse, ou
seja, uma maior precisão da informação de
batimetria para o local. É possível verificar que
neste local ocorre um aprofundamento mais
rápido atingindo a profundidade entre 4,5 e 6,0
metros e se mantem, e a partir deste momento a
profundidade aumenta mais gradativamente.
Outro fator importante que é possível verificar, é
que a profundidade na região norte do projeto é
maior do que na região sul, ou seja, a
profundidade aumenta mais rápido em função da
distancia da costa.

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOIELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6.126

Figura 6.3.180: Batimetria da região costeira de São Francisco de Itabapoana
(Área Diretamente Afetada - ADA pelo projeto) (Fonte: INPH/SEP, 2013).

Medição

Distância

Tempo

Velocidade

1

20 metros

38 segundos

0,53 m/s

2

20 metros

22 segundos

0,91 m/s

3

20 metros

26 segundos

0,77m/s

Média

20 metros

-

0,74 m/s

Direção
N

S

N

S

N

S

N

S

Tabela 6.3.23: Medições de velocidade da corrente longitudinal obtidas no
campo.

Balneabilidade da Praia
Estudo da Dinâmica de Deposição e Dispersão
de Sedimentos no Fundo Marinho
De acordo com simulações feitas, na ADA
ocorre a presença de correntes costeiras no
sentido Norte-Sul que atingem uma velocidade
máxima entre 0,180 e 0,195 m/s que pode ser
observado na figura abaixo (Fig.6.3.181)
(INPH/SEP, 2013).

Em
função
da
proximidade
do
empreendimento em áreas urbanas costeiras
tona-se relevante caracterizar a balneabilidade
das praias do entorno tendo em vista o uso pela
população local bem como a pesca da região. A
partir das figuras 15 e 16 é possível verificar que
no geral as praias do município de São Francisco
de Itabapoana se apresentaram com uma
qualificação ótima, boa ou própria de 2004 até o
momento atual de 2019. A praia do Sossego se
destaca, pois ao longo desses anos apresentou
muitas vezes uma qualidade má ou regular e no
ano de 2019, até o momento, ela se manteve
imprópria.

Figura 6.3.181: Sentido e direção da corrente longitudinal em São Francisco
de Itabapoana –ADA (Fonte: INPH/SEP, 2013).

Medições realizadas em campo nas
coordenadas S 21° 25,942” W 041° 02,997” no dia
06/09/2019 mostraram que neste dia a velocidade
da corrente longitudinal na área de arrebentação
apresentou uma média de 0,74 m/s no sentido
norte-sul ( Tabela 6.3.23). Tal resultado foi
superior ao encontrado na modelagem e no
campo posterior que foi realizado em 2012. O
aumento da velocidade pode estar relacionado as
condições climatológicas e oceanográficas no dia
da coleta. Esse aumento de velocidade indica que
está ocorrendo um maior transporte de
sedimentos da direção norte para sul devido a
maior velocidade da corrente.

Figura 6.3.182: Qualificação anual histórica das praias de São Francisco de
Itabapoana - resultados bacteriológicos consolidados (Fonte: INEA, 2018).

Figura 6.3.183: Histórico dos Boletins de Balneabilidade das Praias de São
Francisco do Itabapoana – 2019. Balneabilidade Imprópria (CONAMA
274/2000): Se o último resultado for superior a 400 (NMP de Enterococos/100
mL) ou se nas últimas 5 campanhas, dois ou mais resultados forem superiores
a 100 (NMP de Enterococos/100 mL). (Fonte: INEA, 2019).
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Caracterização Oceanográfica da Área
diretamente Afetada - ADA

geradas pelo quebra-mar localizado em menores
profundidades são restritas à presença deste
próprio quebra-mar.

O INPH elaborou para as instalações
offshore que compõe o Parque Termoelétrico
Porto Norte Fluminense os estudos de ondas,
hidrodinâmica e transporte de sedimentos para
avaliação de projeto do projeto.

Para o terminal de óleo e gas offshore,
não é recomendado elaboração de projeto
preventivo de proteção costeira, entretanto, um
programa de monitoramento de linha de costa
deverá ser elaborado, para acompanhamento do
perfil praial antes, durante as obras e após o
término da construção.

O relatório apresenta um estudo de
modelagem matemática para o cenário atual e
para um cenário com a presença do novo porto
offshore já aprovado pela LP n° 00413610..
O estudo de ondas demostrou que
apesar de um grande zona de sombra ser gerada
pela presença do quebra-mar, antes de atingir a
linha
de
costa,
na
profundidade
de
aproximadamente -3m, as alturas de ondas já são
normalizadas, o que tende a diminuir o impacto do
quebra-mar na linha de costa.
O estudo prosseguiu para a análise da
hidrodinâmica, onde foi possível observar que o
quebra-mar gera alteração quase desprezível no
campo das correntes.
Posteriormente analisou-se o transporte
de sedimentos e seu efeito na morfodinâmica
praial, onde não foram observados pontos de
erosão e assoreamento significativos. As
alterações junto à costa foram inferiores à 30 cm
após 1 ano de simulação.
Após a análise da presença do novo porto
offshore, optou-se por repetir os estudos de
modelagem para um novo cenário, contemplando
a presença do novo quebra-mar juntamente com
o outro projeto de porto já licenciado para
Itabapoana. Nesse cenário, as variações nas
ondas, correntes e transporte de sedimentos
passam a ser mais expressivas, porém tais
variações se concentram ao redor do porto mais
próximo à linha de costa.
Observa-se intenso assoreamento na
área entre o porto e a costa, como também em
sua bacia e canal de acesso. Este padrão não é
observado para o quebra-mar em águas mais
profundas, onde as correntes e vetores de
transporte
de
sedimentos
permanecem
praticamente inalterados.
Mediante as simulações, não foi possível
observar sinergia entre os efeitos dos dois
quebra-mares. As perturbações na linha de costa

Análise dos Sedimentos Marinhos da Área
Diretamente Afetada - ADA
Para a dragagem do necessária a
implantação do Porto Offshore, seu canal de
navegação e bacia de manobras aprovados pela
LP n° IN0043610 foram feitas as análises dos
sedimentos marinhos da ADA,
Como a atracação sem cais será
implantada próximo a área onde foram feitas as
análises e como neste período de tempo não
houve
nenhuma
alteração
significativa,
apresentamos a seguir a análise dos sedimentos
marinhos elaborada para a LP nº IN0043610
Características física e química do sedimento
Desta forma, objetivando comprovar que
que os sedimentos da área não apresenta
histórico de contaminação, foram realizadas
campanhas
de
amostragens
para
a
caracterização física e química de sedimentos,
em atendimento à Resolução CONAMA nº
454/2012.
Assim sendo, para a determinação do
número de amostras para a caracterização do
material a ser dragado, a SQUALO Ecologia
utilizou como referência os volumes calculados
pelo INPH a partir dos resultados do
levantamento batimétrico.
Metodologia de amostragem adotada
Buscando
potencializar
a
representatividade da distribuição espacial da
malha amostral, os pontos de coleta foram
distribuídos de acordo com o volume e
profundidade da camada a ser dragada em cada
ponto.
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Assim sendo foram estabelecidos 10
pontos para coleta de amostras, que foram assim
distribuídos:
•
•
•
•

4 pontos localizados na área de atracação
(pontos 1,2,4 e 5)
1 ponto em cada bacia de evolução (pontos
3 e 10)
1 ponto no canal de ligação entre as bacias
de evolução (ponto 9) e
3 pontos no canal de aproximação (pontos
6,7 e 8).

A figura 6.3.222 apresentada a seguir
ilustra o posicionamento dos pontos acima e a
tabela 6.3.25 apresenta suas coordenadas
geográfica.

Figura 6.3.184: Localização dos pontos de amostragem

ONTOS

Nos pontos determinados o número de
amostras a serem coletadas considerou o nível do
assoalho marinho existente e o nível a ser
dragado (-9m em relação ao 0,00 da DHN). Desta
forma, em função da localização do ponto em
relação a batimetria da área e a altura da coluna
de sedimento a ser dragado determinou-se que:
•

Nos pontos P01 a P05, em que a camada de
sedimento a ser dragado seria de 5m de
altura, para se atingir a nível final do
assoalho marinho após a dragagem (-9m),
foram estabelecidas 3 amostras nas
seguintes camadas: superficial, 0-2 m e 25m.

•

No ponto P06, em que a camada de
sedimento a ser dragado seria de 4m de
altura, para se atingir a nível final do
assoalho marinho após a dragagem (-9m),
foram estabelecidas 2 amostras nas
seguintes camadas: superficial e 0-4m.

•

No ponto P07, em que a camada de
sedimento a ser dragado seria de 3m de
altura, para se atingir a nível final do
assoalho marinho após a dragagem (-9m),
foram estabelecidas 2 amostras nas
seguintes camadas: superficial e 0-3m.

•

No ponto P08, em que a camada de
sedimento a ser dragado seria de 2m de
altura, para se atingir a nível final do
assoalho marinho após a dragagem (-9m),
foram estabelecidas 2 amostras nas
seguintes camadas: superficial e 0-2m.

•

No ponto P09, em que a camada de
sedimento a ser dragado seria de 4m de
altura, para se atingir a nível final do
assoalho marinho após a dragagem (-9m),
foram estabelecidas 3 amostras nas
seguintes camadas: superficial, 0-1m e 14m.

•

No ponto P10, em que a camada de
sedimento a ser dragado seria de 7m de
altura, para se atingir a nível final do
assoalho marinho após a dragagem (-9m),
foram estabelecidas 3 amostras nas
seguintes camadas: superficial, a 0-4m e a 47m.

COORDENADAS (UTM)
LATITUDE (S)

LONGITUDE (W)

01

7627.32469

291.581036

02

7627,53899

291.701833

03

7627.75329

291.82263

04

7627.04795

291.81326

05

7627.2905636

291.968446

06

7627.56504

292.144014

07

7627.17174

292.99949

08

7626.77894

293.853847

09

7628.61183

291.22902

10

7628.22630

291.52733

Tabela 6.3.24: Coordenadas dos ponto de coleta
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A quantidade de amostras por ponto
totalizando 27 amostras encontra-se apresentada
na tabela 6.3.25 a seguir.
AMOSTRAS
CAMADAS

PONTO
S
SUPERFICI
AL

01
m

02
m

03
m

14
m

25
m

47
m

TOTAL DE
AMOSTRA
S

P01

1

1

1

3

P02

1

1

1

3

P03

1

1

1

3

P04

1

1

1

3

P05

1

1

1

3

P06

1

P07

1

P08

1

09

1

10

1

TOTAL

10

2

1

2

1

2

1
1

3

1
1

1

6

1

3

5

1

3

1
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Tabela 6.3.26:Quantidade de amostras por ponto e total

Para a coleta das amostras em cada
ponto pré-determinado foi cravado um tubo de
revestimento de ø 2 ½’ em alumínio, com o
comprimento da profundidade desejada para
cada coleta, através de um peso de 65Kg em
queda livre de 75cm de altura. Um trado helicoidal
foi inserido no tubo revestimento para a coleta da
amostra.
As
amostras
foram
devidamente
acondicionadas nos recipientes fornecidos pelo
laboratório responsável pelas análises – Centro
de Biologia Experimental Oceanus -Hidroquímica
e devidamente identificadas.
Caracterização física
Foram realizadas coletas e análises do
material a ser dragado, de acordo com a
Resolução CONAMA n° 454, de 06 de março de
2012 com a finalidade de avaliar suas
caracterizações físicas.
A caracterização física (granulométrica)
das amostras de sedimentos revelou, por meio de
ensaios laboratoriais, que os sedimentos
estudados
apresentam
as
seguintes

características texturais: areia muito fina (0,1250,062mm), areia fina (0,25-0,125mm), areia
média (0,50-0,25mm), areia grossa (1,0-0,5mm),
areia muito grossa (2-1mm), silte
(0,0620,00392mm) e argila.
Conforme se observou, os resultados
indicam que os sedimentos a serem dragados se
constituem
predominantemente
de
argila
(aproximadamente
57,19%)
e
silte
(aproximadamente 25,14%) apresentando uma
pequena quantidade de areia (aproximadamente
17,67%).
Pelos
resultados
nos
ensaios
laboratoriais apresentados nas tabelas a seguir,
fica comprovado que os sedimentos coletados
nas áreas a serem dragadas não apresentam
contaminação.
Assim sendo, face aos resultados obtidos
e suas comparações com os Níveis 1 e 2 da
Tabela III do Anexo da Resolução CONAMA no
454/2012, não foi necessária a realização de
ensaios de ecotoxicidade por não se enquadrar
no Art 12 desta Resolução, a saber:
“ Art. 12. Deverão ser realizados ensaios de
ecotoxicidade, conforme 3ª Etapa do Anexo
desta Resolução, para disposição em águas sob
jurisdição nacional, na hipótese do material a ser
dragado indicar ocorrência das condições
listadas a seguir:
I - a concentração de HAPs do Grupo A, arsênio,
cádmio, chumbo ou mercúrio for superior ao
Nível 1;
II - a concentração de HAPs do Grupo B estiver
entre os Níveis 1 e 2, desde que a soma das
concentrações individuais de todos os HAPs
(Grupos A e B) presentes na amostra seja maior
que o valor orientador para o HAP total, indicado
na Tabela III;
III - a concentração de qualquer substância
relacionado na Tabela III for superior ao Nível
2”.
Da mesma forma, pelos resultados
obtidos que comprovam que os sedimentos não
apresentam contaminação, bem como pela
comparação dos mesmos com os Níveis 1 e 2 da
Tabela III do Anexo da Resolução CONAMA no
454/98, o material dragado poderá ser disposto
tanto em solo como em bota-fora oceânico, pois
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atende ao disposto nos Art 18 e 19 desta
Resolução, a saber:
“Art. 18. A disposição em solo do material a ser
dragado, classificado de acordo com o inciso I, do
art.10, deve seguir os seguintes critérios e
condições:
I - quando o material dragado apresentar
concentrações iguais ou inferiores aos Valores de
Prevenção das substâncias químicas indicadas
pelo órgão ambiental licenciador, não serão
necessários estudos complementares e programa
de monitoramento das águas subterrâneas para a
área pretendida, desde que não existam
restrições ambientais e de uso e ocupação do
solo, podendo, nesse caso, o material ser
disposto diretamente no solo ou utilizado em
aterro hidráulico;

V - apresentar concentração de mercúrio, arsênio,
cádmio, chumbo, ou de outras substâncias
orgânicas, exceto HAPs do grupo B, entre os
níveis 1 e 2, ou se a somatória das concentrações
de todos os HAPs estiver abaixo do valor
correspondente ao limite da soma de HAPs e o
resultado da análise ecotoxicológica for menor ou
igual a 50% do efeito tóxico medido”

Parágrafo único. No que se refere ao inciso II
devem ainda ser observadas as seguintes
condições:
a) se as concentrações das substâncias
químicas forem inferiores aos Valores de
Investigação Residencial, o material dragado
poderá ser disposto diretamente no solo ou
utilizado como aterro hidráulico, desde que não
existam restrições ambientais e de uso e
ocupação do solo;”
Art. 19. A disposição do material dragado em
águas sob jurisdição nacional poderá ocorrer
sem estudos complementares, em local de
disposição autorizado pelo órgão ambiental
licenciador, quando o material dragado:
I - for dispensado de caracterização física,
química ou ecotoxicológica;
II - apresentar concentração das substâncias
químicas indicadas pelo órgão ambiental
licenciador, relacionadas na Tabela III do Anexo
desta Resolução, igual ou inferior ao Nível 1;
III - apresentar concentração de metais
relacionados na Tabela III entre os Níveis 1 e 2,
exceto para arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio;
IV - apresentar concentração individual dos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos - HAPs
do grupo B entre os Níveis 1 e 2, desde que a
soma das concentrações de todos os HAPs
(grupos A e B) presentes no material seja inferior
ao valor orientador para os HAPs totais indicado
na Tabela III do Anexo desta Resolução;
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6.4

MEIO BIÓTICO

A área do Porto Norte Fluminense para
qual se projeta a implantação Parque
Termoelétrico está localizada na Fazenda
Canaã, no Município de São Francisco de
Itabapoana, Norte do Estado do Rio de Janeiro,
e situada entre a Rodovia RJ-196 (Estrada
Campos-Barra) e o mar, na localidade de Buena.

Direta (AII e AID) tiveram por objetivo entrevistar
moradores da região, para obtenção de
informações, e confirmar dados da bibliografia
mencionada. Optou-se por não efetuar registros
da fauna através de caputura face, ressaltando
que a área em estudo já possui a Licença Prévia
nº IN 0043610, que aprovou a implantação de um
terminal portuário e um condomínio industrial,
que foram objeto de EIA/RIMA, no qual se
pretende implantar o Parque Termoelétrico.
Durante as atividades de campo, que
ocorreram em dezembro de 2012, procurou-se
ainda identificar a maior quantidade de espécies
presentes, tanto da fauna quanto da flora. Em
relação a flora, as espécies não identificadas em
campo foram coletadas e acondicionadas nas
técnicas corretas para posterior identificação
botânica por comparação em dados de
bibliografia especializada e consultas ao herbário
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(RBR-UFRRJ).

Figura 6.4.1: Localização da Fazenda Canaã

A área de estudo está inserida no Bioma
Mata Atlântica, em trecho onde as fisionomias
vegetais originais são os sistemas característicos
das Formações Pioneiras e Florestas Estacional
Semidecidual, um complexo de grande
importância por abrigar significativa diversidade
biológica distribuída em um mosaico de
ecossistemas diversificado em estruturas e
composições florísticas (SOS Mata Atlântica).
Metodologia
As informações que constam neste
relatório
foram
coletadas
através
de
levantamento de campo; em entrevistas com
moradores e em dados primários (publicações
científicas) e secundários, sobretudo nos
documentos que organizam o Plano de Manejo
da Estação Ecológica Guaxindiba, publicado pelo
INEA em 2010, em função da proximidade desta
unidade de conservação de proteção integral
com os terrenos da Fazenda Canaã (4 Km
aproximadamente).
Nossos levantamentos de campo, em
incursões pelas Áreas de Influência Indireta e

Na Área de Diretamente Afetada (ADA),
inventariou-se 100% dos terrenos da Fazenda
Canaã (Censo Florestal), onde todos os
indivíduos com diâmetro na altura do peito maior
ou igual a 5 cm foram mensurados, identificados
e numerados empregando-se etiquetas de
plástico grampeadas às árvores. Foram
levantadas as variáveis qualitativas (nomes das
espécies) e quantitativas: Diâmetro a altura do
peito (DAP); Altura total (Ht.) e Diâmetro de copa
(Dcop). O processamento dos dados coletados
resultou no cálculo da área basal (G) e do
Volume (V).
Os dados da fauna em geral na ADA, da
mesma forma que na AID, foram obtidos através
de observação direta, sem capturas, e
comparadas à bibliografia especializada e
verificadas em entrevistas locais face ao alto
grau de antropização, ressaltando que a área
em estudo já possui a Licença Prévia nº IN
0043610, que aprovou a implandação de um
terminal portuário e um condomínio industrial,
que foram objeto de EIA/RIMA, no qual se
pretende implantar o Parque Termoelétrico.
Pessoas entrevistadas:
Secretária Municipal de Meio Ambiente
:Amaro Jorge Peçanha Barreto, MD Secretário
Municipal (2012); Técnico da Secretaria
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.Municipal
Gonçalves

Meio Ambiente – Enilce Gomes

CTA – Centro Tecnológico de Aquicultura –
projeto da Petrobrás para monitoramento de
animais mamíferos encalhados:Pablo Bernardo
(biólogo), Executor da base.;Funcionário CTA –
Cláudio Santos Freitas (e morador)
Fazenda Canaã: Francisco dos Santos Monteiro
, morador e funcionário da fazenda Canaã
Área de Influência Indireta - AII
Este estudo do Meio Biótico considera
como Área de Influência Indireta do
empreendimento, todo o município de São
Francisco de Itabapoana.

são bloqueados por
conflitos (Burger et al).

particulares

gerando

O Rio Itabapoana com 264 Km de
extensão separa os estados do Rio e Espírito
Santo e é o limite norte do município em estudo.
Na zona de baixo curso do Itabapoana, em
especial na faixa costeira sobre os tabuleiros
terciários verifica-se uma concentração de
lagoas, muitas delas drenadas pela atividade
rural, a Lagoa do Campelo, entretanto, próximo à
divisa com o município de Campos, mantém
significativa biodiversidades. As bacias fluviais
dos rios Guaxindiba e Paraíba do Sul também
são destaques na região nas quais se encontram
algumas lagoas. A partir do Rio Guaxindiba, a
restinga central vai se alargando e afastando
antigos cursos d’água, que se transformaram
também em lagoas alongadas, com forma
dendrítica.

Descrição da área de estudo
São Francisco do Itabapoana pertence à
Região Norte Fluminense, que abrange ainda os
municípios de Campos dos Goytacazes,
Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de
Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis e São
João da Barra. Localizado entre a foz dos rios
Paraíba do Sul e Itabapoana, na divisa com o
estado do Espírito Santo, o município possui área
de 1.111,335 km², sendo o segundo maior
município do Estado do Rio de Janeiro em
extensão territorial.
Parte integrante da Bacia Hidrográfica do
Rio Itabapoana, Macrorregião Ambiental 7 (MRA7), cuja área de drenagem envolve 18 municípios
distribuídos por 03 estados da Federação. No
Estado do Rio de Janeiro reúne os municípios de
Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos
Goytacazes, Porciúncula, São Francisco do
Itabapoana e Varre-Sai. A abrangência da Bacia
Hidrográfica do Itabapoana envolve ainda a
Bacia do Guaxindiba, a Bacia do Buena, a Bacia
do Baixa do Arroz e a Bacia do Guriri (fonte:
SERLA).
Inserida na Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica, no Rio de Janeiro é a bacia com o
menor índice de cobertura vegetal, segundo
dados do INEA sobre o gerenciamento dos
recursos hídricos no estado, tanto em função do
desmatamento de remanescentes de mata ciliar
quanto na supressão de áreas de mangues. Os
córregos perenes desta bacia estão secando ou

Figura 6.4.2: Ecorregião de São Tomé – Fonte: Projeto RadamBrasil, vol.32,
1983.Legenda: 1) Zona Serrana; 2) Tabuleiro Norte; 3) Tabuleiro Centro; 4)
Tabuleiro Sul; 5) Planície aluvial do Rio Paraíba do Sul; 6) Planície aluvial do
Rio Itabapoana; 7) Planície aluvial do Rio Macaé; 8) Restinga de Carapebus;
9) Restinga de Paraíba do Sul; 10) Restinga de Morobá.

O Município de São Francisco de
Itabapoana possui um litoral com mais de 62
quilômetros de extensão, sendo os balneários
mais conhecidos os de Gargaú, Tropical, Santa
Clara,
Sossego,
Guaxindiba,
Buena,
Manguinhos, Lagoa Doce e Barra do Itabapoana.
Ao sul do município, junto ao Delta do
Rio Paraíba do Sul, está a praia de Gargaú, com
2 km de extensão, conhecida por sua vasta área
de 200 km2 de rico manguezal, a maior do
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Estado. Ao seu redor formam lagoas de águas
doce e salgada, tais como a do Comércio, a dos
Quiosques e a da Praia. Na praia do Sossego o
Rio Guaxindiba se encontra com o mar, sendo
local de referência para a pescaria. Na margem
esquerda deste rio está situada a praia de
Guaxindiba, urbanizada.
A região norte da costa de São Francisco
do Itabapoana é composta pelas praias de
Manguinhos (6 km de extensão com presença de
vegetação fechada, constituída por arbustos de
pequeno e médio porte, tornando a praia
isolada); Guriri (3 km de extensão), Tatagiba (3
km de extensão), Caçador, Lagoa Doce e Barra
do Itabapoana esta, já na divisa com o Espírito
Santo é banhada pelo mar e pelo Rio Itabapoana.
A Praia Lagoa Doce, com uma extensão de 4 km,
se destaca pela paisagem com falésias que
começam a se formar na Ponta do Retiro e
continuam por toda sua extensão e pela pequena
lagoa de água doce atrás das falésias.
Na praia de Buena, próximo a Área de
Influência do presente estudo, é feita a
exploração de areias monazíticas. A Unidade de
Buena da INB é encarregada da prospecção e
pesquisa, lavra, mineração e beneficiamento
físico de minerais pesados: ilmenita, zirconita e
rutilo, além da monazita (terras raras) além da
comercialização destes minerais.

“É
uma
formação
encontrada
frequentemente
revestindo
tabuleiros
do
Pliopleistoceno do Grupo Barreiras, desde o sul
da cidade de Natal até o norte do Estado do Rio
de Janeiro, nas cercanias de Campos bem como
até as proximidades de Cabo Frio, aí então já em
terreno quaternário (...). É um tipo florestal
caracterizado pelo gênero Caesalpinia de origem
africana, destacando-se pelo inegável valor
histórico da espécie C. echinata, o pau-brasil, e
outros gêneros brasileiros como: Lecythis que
domina no baixo vale do rio Doce, acompanhado
por outros gêneros da mesma família
Lecythidaceae (afro-amazônica) que bem
caracterizam esta floresta semidecidual, tais
como Cariniana (jequitibá) e Eschweilera
(gonçalo-alves). Para terminar a caracterização
desta formação, pode-se citar o táxon
Paratecoma peroba (peroba-de-campos) da
família Bignoniaceae, de dispersão pantropical,
mas com ecótipos exclusivos dos Estados do
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais.”(1)
Fitofisionomias

Flora
São Francisco do Itabapoana está
totalmente inserido na Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica De acordo com a classificação da
vegetação brasileira adaptada a um sistema
universal, indicada por técnicos do IBGE,
(Veloso, Rangel Filho e Alves Lima) e utilizada no
Mapa de Vegetação do Brasil (fig.2), na
ecorregião norte-noroeste fluminense e sulcapixaba, ocorrem amostras de florestas
ombrófilas densas submontana e montana, de
florestas estacionais semideciduais de terras
baixas e submontana, de formações psamófilas
costeiras (vegetação de restinga) arbóreas,
arbustivas e herbáceas, de manguezais, de
comunidades aluviais arbustivas e campestres e
de ecótonos.
Segundo Veloso, Rangel Filho e Alves
Lima no noroeste fluminense, a floresta
estacional
semidecidual,
estende-se
predominantemente sobre terras consideradas
baixas:

Figura 6.4.3: Fitofisionomias da Mata Atlântica Fonte: Mapa de Vegetação do
Brasil, IBGE, 1993
(1)
VELOSO, Henrique Pimenta; RANGEL FILHO, Antonio Lourenço
Rosa; LIMA, Jorge Carlos Alves. Classificação da Vegetação Brasileira,
Adaptada a um Sistema Universal. Rio de Janeiro: Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, 1991. p. 76

Floresta Estacional Semidecidual
A Floresta Estacional Semidecidual,
também chamada de Floresta Tropical
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Subcaducifólia (VELOSO et al. ,1991); Floresta
Estacional
Mesófila
(RIZZINI,1963);
Semidecídua ou ainda por Floresta Latifoliada
Tropical (AZEVEDO , 1959), é uma fitofisionomia
intrínseca ao bioma Floresta ou Mata Atlântica,
constituindo uma formação de transição entre as
florestas de encosta litorâneas e as formações
não florestais de interior.
O termo estacional refere-se a condição
temporal com alternância entre período chuvoso
e estação seca, ligado fundamentalmente ao
comportamento fenológico dos vegetais. É uma
formação florestal caracterizada pela presença
de indivíduos arbóreos que perdem as folhas
(caducifólios) durante a estação seca. Às vezes
apresenta uma mata densa, com altura das
árvores entre 25 e 30 metros, e no sub-bosque
espécies de bromélias, samambaias e
diversidade de lianas. Esse fenômeno de queda
foliar tem sido atribuído a fatores como
disponibilidade de água, baixa temperatura e
disponibilidade de nutrientes (OLIVEIRA,1997;
POGGIANI & MONTEIRO – JUNIOR, 1990;
MORELLATO, 1992, etc).

CARAUTA E FERREIRA DA ROCHA
(1988), baseados em levantamentos de campo,
sustentam que os remanescentes florestais
deste ecossistema que ocorrem nas margens
direita e esquerda do Rio Paraíba do Sul revelam
composições florísticas nitidamente diferentes.
Segundo os autores os da margem esquerda, em
terras do município em estudo, guardam
semelhanças marcantes com as florestas do
Espírito
Santo,
cujas
particularidades
fitofisionomicas são efeitos dos fatores
topográficos, climáticos e hídricos existentes
naquela margem do Rio Paraíba do Sul, nos
vales dos Rios Pomba, Muriaé, Guaxindiba,
Itabapoana e Itapemirim.
São matas que sofreram uma intensa
fragmentação,
com
o
processo
de
desmatamento na costa brasileira durante o
período de colonização e, posteriormente com a
agricultura e a industrialização. Hoje restam
destas formações apenas alguns remanescentes
florestais distribuídos ao longo da região costeira
dos estados do nordeste até o estado do Rio de
Janeiro.

Floresta dos Tabuleiros
A Floresta ou Mata dos Tabuleiros
também classificada por “Floresta Ombrófila
Densa de Terras Baixas” pelo RADAMBRASIL
(1987) ocorre na costa leste brasileira sobre faixa
litorânea plana ou suavemente ondulada, que se
eleva a um máximo de 200 m do nível do mar.
Estende-se de Pernambuco até o Rio de Janeiro,
tendo sua área de ocorrência principal ao sul da
Bahia e ao norte do Espírito Santo. Recebe esta
denominação em função da topografia em
grandes extensões costeiras sobre solo de
origem terciária e, distingue-se das outras
formações de Mata Atlântica por ocupar extensa
área de planície ou tabuleiro costeiro com suas
espécies distribuídas ao longo de um gradiente
climático (sentido litoral-interior) (Silva &
Nascimento, 2001). As espécies que ocorrem
próximo do litoral, em geral, diferem daquelas
com ocorrência nas proximidades das encostas
ou das matas serranas (floresta ombrófila
densa). Outros aspectos da mata sobre os
tabuleiros terciários, em geral, são: a pouca
vegetação rasteira e a ocorrência de espécies
epífitas (Ruschi 1950). A esclerofilia, típica das
matas de tabuleiro, é outra característica
diferencial (Rizzini 1979).

Figura 6.4.4: Domínio da floresta atlântica estacional semidecidual no sul do
Espírito Santo e no norte-noroeste do Rio de Janeiro. Concepção Aristides
Arthur Soffiati Netto autor de “Breve estudo de eco-história sobre a
utilização humana das florestas estacionais do norte-noroeste entre os
períodos colonial e republicano” sobre base cartográfica do Projeto
RadamBrasil.
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Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba/
EEEG (antiga Mata do Carvão)
A Floresta de Tabuleiro que por algum
tempo foi conhecida por Mata do Carvão,
localizada no município de São Francisco do
Itabapoana, é o maior fragmento remanescente
de mata de tabuleiro no estado do Rio de Janeiro,
apresentando uma forte similaridade florística
com as matas de tabuleiro do Norte do Espírito
Santo, sugerindo uma maior ligação florística
com essas matas do que com outras mais
próximas geograficamente como as matas
estacionais deciduais de Cabo Frio e Viçosa
(G.C. Silva & M.T. Nascimento).
A mata citada foi protegida através da
criação da Estação Ecológica Estadual de
Guaxindiba / EEEG (criada pelo Decreto RJ
32.576, de 30.12.02). O nome “Guaxindiba”, de
origem
tupi,
significa
“vassouras
em
abundância”, referência dada a região onde se
encontrava extensos campos com a herbácea do
gênero Sida sp. (vassoura) amplamente utilizada
pelos nativos na varrição e como remédio para o
combate de diversos males.
A EEEG possui hoje uma área florestada
reduzida
a
1.189,51
ha
devido
aos
desmatamentos
ocorridos,
principalmente
durante as décadas de 60 e 70 do século XX,
para as atividades de plantio de cana-de açúcar,
pecuária, produção de carvão vegetal e
comercialização
de
suas
madeiras
(
Aspidosperma
spp.,
Copaifera
lucens,
Paratecoma peroba e Tabebuia spp., entre
outras). Segundo moradores da região, esses
desmatamentos ocasionaram uma alteração na
forma da mata, ficando esta distribuída em uma
longa faixa de cerca de 6 km de comprimento e 2
km de largura. Esta forma alongada acentua o
efeito de borda nesta mata.
Ainda hoje o meio biótico da EEEG sofre
prejuízos com as influencias do uso do solo em
sua área envoltória destinadas à agricultura e
pecuária, que ali permanecem atraídas pelo
relevo plano com abundância de brejos e
córregos para irrigação.
De acordo com dados contidos no Plano
de Manejos da EEEG (Tabela 2-1: Superfície e
percentual correspondente a cada categoria de
uso do solo / cobertura vegetal na EEEG.) a UNC
com 3.253,53 ha possui ambientes distintos
distribuídos entre 43,6% de lagoas e brejos
(1420,65 ha); 36,6% em Florestas (Mata

Atlântica, 1189,51 ha) e 19,8% de áreas
agrícolas / pastagens (643,37 ha) onde se
propõe a recuperação.
Em “Fitossociologia de uma mata de
tabuleiro” (G.C. Silva & M.T. Nascimento, 2000)
os autores estabelecem parâmetros entre a Mata
do Carvão e outras próximas, concluindo que em
função do grau de perturbação antrópica
(fragmentação e efeito de borda) que a mesma
tem sofrido, a estrutura daquela mata apresenta
baixos valores de DAP (16,8 cm ± 0,34 d.p. e 15
m2 .ha -1) quando comparados com outras
matas estacionais semideciduais, como a mata
de tabuleiro de Linhares, e menor ainda quando
comparada com a mata atlântica de encosta no
Imbé/RJ, e ainda, que “...o número de árvores
mortas em pé (61 em 625 árvores amostradas)
pode ser considerado alto se comparado com os.
3% citados para outras matas no estado do Rio
de Janeiro (8 em 592 indivíduos - Kurtz 1994, 7
em 460 indivíduos - M.R. Moreno).”

Aspectos florísticos e fitossociológicos da mata
remanescente
De acordo com o estudo citado as
famílias Leguminosae e Myrtaceae, apresentam
a maior riqueza de espécies arbóreas daquela
mata, como em geral ocorre ao longo da costa
atlântica brasileira (Mori et al. 1983 e Peixoto &
Gentry 1990). A ocorrência comum de
Metrodorea brevifolia na mata deste estudo e na
mata da Emerência, Cabo Frio (Farág 1999),
sugere ser esta espécie característica das matas
estacionais do litoral norte fluminense. Segundo
Martins (1991), a destruição seletiva de
indivíduos de fustes grossos contribui para o
aumento na densidade de espécies como M.
nigra, fato que também deve ter acontecido na
mata em estudo. A abundância de espécies
típicas de estrato intermediário e/ou inferior
(Metrodorea brevifolia, Trichilia pseudostipularis
e Pseudopiptadenia contorta) dominando o
dossel e a ocorrência em densidades baixas ou
mesmo ausência de espécies típicas do dossel
(ex. Aspidosperma polyneuron, citada por
moradores), intensamente exploradas no
passado, indicam, segundo os autores, que esta
mata é secundária e sofreu uma perda de
diversidade arbórea no dossel.
A área ainda não foi objeto de amplo
levantamento florístico como já efetuado para as
matas de Linhares, entretanto os autores
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observam algumas semelhanças com aquela.
Em relação à composição florística, o estudo
identificou 56 espécies nas parcelas estudadas,
sendo que 34 delas (62%) constam na lista de
espécies que ocorrem em Linhares (Jesus &
Garcia 1992). Espécies como Centrolobium
sclerophyllum,
Polygala
pulcherrima
e
Trigoniodendron
spiritusanctense,
novas
ocorrências para a flora fluminense e antes
citadas como endêmicas de Linhares, podem ser
consideradas características deste tipo florestal.
O baixo índice pluviométrico anual e a
forte sazonalidade foram considerados fatores
responsáveis pela maior ocorrência de espécies
decíduas tais como Paratecoma peroba,
Myrocarpus
frondosus,
Tabebuia
spp.,
Machaerium incorruptibile, entre outras.

os fragmentos florestais perdem espécies por
fatores como a formação de um microclima
propício para que espécies oportunistas possam
competir por recursos com espécies nativas
(efeito de borda) e a erosão gênica, que ocorre
em populações geneticamente limitadas,
reduzindo a variabilidade gênica nestas
populações. O índice de diversidade de Shannon
para a Mata do Carvão (H’ = 3,21 nats) foi
ligeiramente inferior ao encontrado,..., em
Campos (H’ = 3,67 nats).” (G.C. Silva & M.T.
Nascimento)

Entre as espécies comuns à mata da
EEEG e outras matas estacionais semidecíduas
avaliadas no estudo citado, destacam-se:
Acosmium lentiscifolium, Astronium graveolens,
Caesalpinea ferrea, Cariniana legalis, Eriotheca
candoleana, Joannesia princeps, Myrocarpus
frondosus,
Pseudopiptadenia
contorta
e
Senefeldera multiflora. Não há registro de
espécies endêmicas.
Observando os aspectos climáticos e a
alta densidade das espécies deciduais, os
autores classificam a antiga Mata do Carvão,
hoje EEEG, como sendo uma formação
estacional semidecidual. Concluem ainda que a
proximidade geográfica não é o fator
preponderante em sua na composição florística
em função do baixo numero de espécies comuns
às áreas de floresta ombrófila densa do estado
do Rio de Janeiro encontradas. Segundo
Oliveira-Filho & Fontes (2000), o norte
fluminense representa uma interrupção na
distribuição da floresta ombrófila densa (floresta
pluvial), com a penetração até a costa da floresta
semidecídua. Estes autores consideraram o
clima, e em especial a temperatura, como o fator
mais fortemente relacionado com as variações
florísticas observadas.
Finalizando, “o fato da Mata do Carvão
ter apresentado, proporcionalmente, menos
espécies que a mata de Linhares,..., pode estar
relacionado a fatores como os efeitos de borda,
devido à perda de área e a mudança na forma,
ocorridos na Mata do Carvão (1.053 ha,
distribuídos em uma faixa de 5 km x 2 km e
cortada por trilhas utilizadas para o escoamento
de madeiras). Segundo Turner & Corlett (1996),

Figura 6.4.5: Brejo da Floresta – Mata do Carvão - Fonte: www.inea.gov.br

Figura 6.4.6: Brejo da Penísula – Mata do Carvão – Fonte: www.inea.gov.br

Listagem
de
espécies
arbóreas
presentes na Estação Ecológica Estadual de
Guaxindiba.
Família

Nome Científico
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Nome popular

Obs

ANACARDIACEAE

Astronium cf.
concinnum Schot

Sem referência

Astronium
graveolens Jacq.

Aderno

Importância
econômica (m)

Astronium sp.

Astrônio

Sem referência

Schinus
terebinthifolius Raddi

Aroeira

Importância
econômica (m);
Recurso alimentar
à fauna.

sp 319
Spondias cf. mombim
L.

ANNONACEAE

APOCYNACEAE

BIGNONIACEAE

Pseudobombax
grandiflorum (Cav.)
A. Royns

Imbiruçu

Importância
econômica (or);
Recurso alimentar
à fauna

BURSERACEAE

Protium sp.

Gurubu

Recurso alimentar
à fauna

CACTACEAE

Opuntia brasiliensis
(Willd.) Haw.
Sinonímia de
Brasiliopuntia
brasiliensis (Willd.) A.
Berger

Jurubeba,
Urumbeba,

Recurso alimentar
à fauna

CARICACEAE

Jacaratia heptaphylla
(Vell.) A.DC.

Mamão-domato

Importância
econômica (or)

CELASTRACEAE

Maytenus brasiliensis
Mart.

Fruta-depapagaio

Recurso alimentar
à fauna

Maytenus sp.

Fruta-depapagaio

Sem referência

Sem referência
Cajá

Importância
econômica(al).

Spondias sp.

Recurso alimentar
à fauna.

Tapirira guianensis
Aubl.

Recurso alimentar
à fauna.

Guatteria sp.

Recurso alimentar
à fauna.

Oxandra nitida R.E.
Fries

Embiu-branco

Sem referência

Oxandra sp.

Embiú-preto

Sem referência

Aspidosperma illustre
(Vell.) Kulhm. &
Pirajá

Pequiá

Sem referência

Aspidosperma
multiflorum A. DC.

Caixão

Sem referência

Aspidosperma
polyneuron Müll. Arg.

Sobro, peroba

Importância
econômica (m,
or); Ameaçada de
extinção,
Bioindicadora.

CHRYSOBALANAC
EAE

Chrysobalanaceae sp.

CLUSIACEAE

COMBRETACEAE

CYPERACEAE

Sem referência

Licania tomentosa
(Benth.)Fritsch.

Oiti

Importância
econômica (or)

Parinari sp.

Bafo-de-boi

Sem referência

Garcinia gardneriana
(Planchon et Triana)
Zappi

Bacupari

Recurso alimentar
à fauna

Buchenavia kleinii
Exell.

Jundiai

Sem referência

Terminalia
acuminata (Fr. All.)
Eichl.

Jundiaí

Sem referência

Terminalia
januarensis DC.

Importância
econômica (m, or)

Cyperus cf. rigens J.
Presl & C. Presl

Recurso alimentar
à fauna

Forsteronia cordata
(Müll. Arg.) Woodson

Sem referência

Eleocharis mutata
(L.) Roem. & Schult.

Recurso alimentar
à fauna

Peschiera SP

Sem referência

Rhynchospora sp.

Arrabidaea
conjugata (Vell.)
Mart.

Sem referência

Recurso alimentar
à fauna

Jacaranda micrantha
Cham.

Caroba-branca

Importância
econômica (or)

Paratecoma peroba
(Rec.) Kuhlm.

Peroba-docampo

Importância
econômica (m,
or); Ameaçada de
extinção;
Bioindicadora

Tabebuia cf.
heptaphylla (Vell.)
Toledo

ERYTHROXYLACE
AE

EUPHORBIACEAE

Importância
econômica (m, or)

Tabebuia roseoalba
(Rodley)Sandw.

Ipê

Importância
econômica (m,or)

Tabebuia serratifolia
(Vehl.) Nichols.

Ipê-amareloda-serra

Importância
econômica (m,
or), Bioindicadora

Tabebuia sp.1

Sem referência

Tabebuia sp.2

Sem referência

SAPINDACEAE

Talisia coriácea

Sem referência

BOMBACACEAE

Eriotheca
candolleana (K.
Schum.) A. Robyns

Mugumba

Importância
econômica (m,
or), Recurso
alimentar à fauna

Erythroxylum
cuspidifolium Mart.

Recurso alimentar
à fauna

Erythroxylum
pulchrum

Recurso alimentar
à fauna

Algernonia
brasiliensis Baill.

Sem referência

Euphorbiaceae 1

Sem referência

Hyeronima oblonga
(Tul.) Muell. Arg.

Invasora

Joannesia princeps
Vell.

Induaçu,
andaçú

Recurso alimentar
à fauna

Metrodorea
brevifolia Engler

Guraitá

Sem referência

Pachystroma
longifolium I.M.
Johnst.

Gumané

Importância
econômica m

Pera glabrata
(Schott) Poepp. ex
Baill.

Importância
econômica (or);
Recurso alimentar
à fauna

Sebastiania nervosa
M. Arg.

Sem referência

Sebastiania sp.

Sem referência
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Caga-fede

Senefeldera
multiflora Mart.

Guarapoca

Senefeldera
verticillata (Vell.)
Croizat

Sem referência

sp 369
FABACEAE

Acacia polyphylla DC.

Sem referência

Sem referência
Monjolo

Acacia sp.

Importância
econômica
(m,or,or)
Sem referência

Acosmium
lentiscifolium Spreng

Moço branco

Sem referência

Albizia polycephala
(Benth.) Killip ex
Record

Angico-branco

Importância
econômica
(m,or,or)

Amburana cearensis
(Fr. All.) A.C.Sm.

Cerejeira

Importância
econômica (m);
Ameaçada de
extinção.

Anadenanthera
macrocarpa (Benth.)
Brenan

Angicovermelho

Importância
econômica (m, or)

Anadenanthera
peregrina (L.) Speg.

Angico

Importância
econômica (m, or)

Apuleia leiocarpa
(Vogel.) Macbride

Garapa

Importância
econômica (m)

Caesalpinea ferrea
Mart.

Pau-ferro

Caesalpinia
leiostachya Benth.

Pau-ferro

Importância
econômica;
Bioindicadora

Centrolobium
sclerophyllum H.C. de
Lima

Araribáamarelo

importância
econômica (m,or)

Centrolobium sp.
Copaifera lucens
Dwyer

Importância
econômica (m,
me)

Parapiptadenia
pterosperma (Benth.)
Brenan

Monjolo-tento

Importância
econômica (m)

Peltogyne discolor
Vog.

Roxinho

Importância
econômica (m, or)

Platypodium elegans
Vog.

Sucupira

Importância
econômica (m, or)

Platymenia foliolosa
Benth

Vinhático

Importância
econômica (m, or)

Pseudopiptadenia
contorta (DC.) J.P.
Lewis et M.P. Lima

Sem referência
Angico-rajado

Pseudopiptadenia
inaequalis (Benth.)
Rauschert
Pterocarpus rohrii
Vahl.

Importância
econômica (M,
or); Ameaçada de
extinção,
Bioindicadora

Importância
econômica (m, or,
me);
Bioindicadora

Óleo-vermelho

Platymiscium
floribundum Vog.

FLACOURTIACEAE

Sem referência

Sem referência

Aldrago

Importância
econômica (m, or)

sp 173

Sem referência

sp 462

Sem referência

sp 472

Sem referência

sp 064

Sem referência

Swartzia apetala
Raddi

Recurso alimentar
à fauna

Sweetia fruticosa
Spreng.

Importância
econômica (m,
or); Recurso
alimentar à fauna

Casearia sylvestris
Sw.

Arco-de-pipa

Recurso alimentar
à fauna

Caseria decandra
Jacq.

Recurso alimentar
à fauna

Flacourtiaceae sp.

Sem referência

Indeterminada 1

Sem referência

Indeterminada 2

Sem referência

Indeterminada 3

Sem referência

INDETERMINADA
1

sp 241

Sem referência

INDETERMINADA
2

sp 419

Sem referência
Sem referência

Sem referência
Copaíba

Myrocarpus
frondosus Allem.

INDETERMINADA

Dioclea violacea
Mart. Ex Benth.

Sem referência

Leg. Mim. sp.

Sem referência

Leguminosae 1

Sem referência

Leguminosae 2

Sem referência

Leguminosae 3

Sem referência

INDETERMINADA
3

sp 547

LAURACEAE

Ocotea sp.

Pimenta-preta

Recurso alimentar
à fauna

LECYTHIDACEAE

Cariniana legalis
(Mart.) O. Kuntze

Jequitibá

Importância
econômica (m,
or), recurso
alimentar à fauna,
Bioindicadora

Couratari
macrosperma A.C.
Smith

Imbirema

C (m, or), recurso
alimentar à fauna

Machaerium
incorruptibile(Vell.)
Benth.

Jacarandá-cipó

Ameaçada de
extinção

Machaerium
nyctitans (Vell.)
Benth.

Bico-de-pato

Importância
econômica (m, or)

Machaerium sp.
Melanoxylon brauna
Schott

Mimosoideae

Sem referência
Braúna

Importância
econômica (m,
or); Ameaçada de
extinção;
Bioindicadora;
Rara

Couratari pyramidata
(Vell.) Knuth

Sem referência
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Importância
econômica (m,
or); Recurso
alimentar à fauna

Eschweilera sp.
Lecythidaceae 1

MELIACEAE

MORACEAE

Myrciaria cauliflora
(DC.) O.Berg

Importância
econômica (or);
Recurso alimentar
à fauna

Lecythis pisonis
Camb. subsp. pisonis

Sapucaia

Importância
econômica (or),
recurso alimentar
à fauna.

Sapucaia

Importância
econômica (or),
recurso alimentar
à fauna

Lecythis sp.1

Sem referência

Lecythis sp.2

Sem referência

sp 165

Sem referência

Byrsonima sp

Sem referência

Heteropterys
coleoptera A.Juss.

Sem referência

sp 465

Sem referência

Melia azedarach L.

Espécie exótica

Trichilia hirta L.

Recurso alimentar
à fauna
Óleo-demarceneiro

Abuta convexa (Vell.)
Diels
Brosimum guianense
(Aubl.) Huber

Leiteira

Ficus adhatodifolia
Schott ex Spreng.

Ficus clusiifolia Schott

Figueira

Importância
econômica (or),
recurso alimentar
à fauna

Figueira

Importância
econômica (or);
Recurso alimentar
à fauna

Sorocea
guilleminiana Gaud.

Leiteira

Recurso alimentar
à fauna

Eugenia sp. 1

Araçá

Recurso alimentar
à fauna

Eugenia sp. 2

Recurso alimentar
à fauna

Myrcia sp.

Recurso alimentar
à fauna

Myrciaria floribunda
O. Berg

Recurso alimentar
à fauna

Myrciaria sp.

Sem referência

Myrtaceae 1

Sem referência

Myrtaceae 2

Sem referência

Recurso alimentar
à fauna

sp 270

Sem referência

sp 405

Sem referência

sp 473

Sem referência

sp 546

Sem referência

sp 211

Sem referência
Sem referência

Andradea floribunda
Fr. All.

Siriba

Sem referência

Guapira opposita
(Vell.) Reitz

João-mole

Recurso alimentar
à fauna

OLACACEAE

Heisteria sp.

Fruto-depapagaio

Sem referência

POLYGALACEAE

Polygala pulcherrima
Kuhlm.

NYCTAGINACEAE

RHAMNACEAE

RUBIACEAE

RUTACEAE

Sem referência

Coccoloba alnifolia
Casar.

Folha-de-bolo

Sem referência

Coccoloba sp.

Folha-de-bolo

Sem referência

Coccoloba sp.1

Sem referência

Coccoloba sp.2

Sem referência

Ziziphus glaziovii
Warm.

Sem referência

Zizyphus platyphylla
Reissek

João-dosudeste

Sem referência

Amaioua intermedia
var. brasiliana (A.
Rich.) Steyerm.

Sem referência

Coutarea hexandra
(Jacq.) K. Schum.

Sem referência

Conchocarpus
adenantherus
(Rizzini) Kallunki &
Pirani

Sem referência

Metrodorea nigra A.
St.Hil.

Sem referência
Guarataia

Rutaceae 1

Sem referência
Sem referência

sp 266

Sem referência
Mamica-deporca

Cupania racemosa
Radlk.
Talisia coriacea
Radlk.
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Sem referência

Rutaceae sp.

Zanthoxylum
rhoifolium Lam.
SAPINDACEAE

Sem referência

Alseis pickelli Pilger
et Schmale

Neoraputia alba
(Nees & Mart.) M.
Emmerich

Recurso alimentar
à fauna

Marlierea sp.

Psidium sp.

Espécie exótica

Importância
econômica (or),
recurso alimentar
à fauna

Ficus gomelleira
Kunth & C.D. Bouché

Recurso alimentar
à fauna

Jambo

Recurso alimentar
à fauna
Figueira

Jaboticabeira

sp 248

Recurso alimentar
à fauna

Recurso alimentar
à fauna

Sem referência

Syzygium jambos (L.)
Alston

Recurso alimentar
à fauna

Brosimum sp.

MYRTACEAE

Sem referência
Inhaíba

Trichilia
pseudostipulares (A.
Juss.) DC.
MENISPERMACEA
E

Myrtaceae 3

Lecythis lurida
(Miers) Mori

Lecythis pisonis
Cambess.

MALPIGHIACEAE

Sem referência

Recurso alimentar
à fauna
Recurso alimentar
à fauna

Pitomba

Sem referência

SAPOTACEAE

Chrysophyllum
lucentifolium Cronq.

Jacoá

Sapotaceae sp. 1
SOLANACEAE

STERCULIACEAE

Metternichia
princeps Mikan

Recurso alimentar
à fauna
Sem referência

Cafezinho

Sem referência

Solanaceae sp.

Sem referência

Solanum sp.

Sem referência

Guazuma sp.

Sem referência

Guazuma ulmifolia
Lam.

Algodão

Sem referência

Pterygota brasiliensis
Allem.

Pau-rei,
Farinha-seca

Importância
econômica (m, or)

Sterculia chicha A.St.
Hill ex Turpin

Chichá

Importância
econômica (or)

TILIACEAE

Luehea divaricata
Mart.

Saco-de-gambá

Sem referência

TRIGONIACEAE

Trigoniodendron
spiritusanctense E.F.
Guim & J. Miquel
Celtis sp.

Milho-cozido

Sem referência

Limão

Recurso alimentar
à fauna

ULMACEAE

Legenda: Importância econômica (m = madeira; or = ornamental. al =
alimentícia; me = medicinal).Fontes: Silva (1998); Silva & Nascimento
(2001); Amorim (2006); Estudos prévios do Plano de Manejo da EEEG
(2010).

pesquisadores, possui heterogeneidade florística
e estrutural, com formações distintas mesmo que
relativamente próximas espacialmente. Assim,
muitos deles estudam a vegetação das planícies
costeiras brasileiras por “complexos” ou
“mosaicos”. A classificação das comunidades de
restinga utilizada na maioria dos trabalhos de
pesquisadores
consideram
os
aspectos
referentes ao solo, a proximidade com o mar,
além daqueles de caráter fisionômico e florístico.
Para Rizzini (1979), a palavra “restinga” pode ser
empregada com três sentidos no campo da
Botânica: 1) para designar todas as formações
vegetais que cobrem as areias holocênicas
desde o oceano; 2) para designar a paisagem
formada pelo areal justamarítimo com sua
vegetação global; 3) muito frequentemente para
indicar a vegetação lenhosa e densa da parte
interna, plana. A grande variedade de propostas
de classificação e sistematização proposta na
literatura, muitas de aplicação eminentemente
regional, gera dificuldades para comparações
florísticas e estruturais entre áreas estudadas por
diferentes autores em locais distintos, e a
definição de padrões para as formações vegetais
costeiras.
A flora das restingas brasileiras é, em
geral, caracterizada como um conjunto de pouca
riqueza, principalmente quando comparada com
outros tipos de vegetação do Brasil. Para alguns
autores tal fato está relacionado com as
condições
adversas
e/ou
estressantes
encontradas em muitos ambientes típicos das
planícies costeiras, relacionados principalmente
à origem, natureza e dinâmica do substrato. As
formações vegetais nativas de restinga são
consideradas o terceiro conjunto mais atingido
por atividades humanas. Tanto quanto a planície
aluvial, os ecossistemas de restinga já eram
explorados pelos povos dos sambaquis, pelos
goitacás e, a partir do século XVII, pelos
europeus e seus descendentes (Soffiati).

Figura 6.4.7: Plano de Manejo da Estação Ecológica de Guaxindiba – Fonte:
www.inea.gov.br

Formações vegetais nativas de restinga
As Formações Pioneiras com Influência
Marinha são genericamente denominadas por
“restinga”.
Segundo
constatam
os

Apresentam poucos endemismos em
função das áreas de planície costeira no Brasil
serem relativamente recentes do ponto de vista
geológico e, portanto com pouco tempo para que
ocorresse a segregação de novas espécies.
Entretanto sofreram grande influência das
formações vizinhas, com as quais mantinham
conectividade no passado (RIZZINI, 1979;
ARAUJO & HENRIQUES, 1984, SILVA, 1990).
tipos

VELOSO et al. (1991) reconheceram os
arbóreo, arbustivo e herbáceo de
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vegetação, procurando contemplar as principais
variações fisionômicas observadas desde as
praias até os pontos mais interiores da planície
costeira. A distinção apresentada por estes
autores para as fisionomias arbóreas da
“restinga” em relação às florestas das planícies
costeiras (Floresta Ombrófila Densa de Terras
Baixas) não é precisa, e estudos mais detalhados
seriam importantes para auxiliar na melhor
definição destes dois conjuntos.
Inventários florísticos em diversas áreas
de restinga entre os estados da Bahia e de Santa
Catarina indicam as Bromeliaceae entre as dez
famílias mais importantes em número de
espécies (REITZ, 1961; DE GRANDE & LOPES,
1981; MORI & BOOM, 1981; ARAUJO &
HENRIQUES, 1984; BARROS et al., 1991;
SILVA, 1998; MENEZES-SILVA, 1998; ARAUJO,
2000; PEREIRA & ARAUJO, 2000)
ARAUJO & HENRIQUES (1984),
observando 65 espécies de Bromeliaceae ao
longo do litoral brasileiro concluem que a alta
similaridade detectada entre as restingas do
norte fluminense deve-se principalmente à
ocorrência em comum, nas áreas de mata de
restinga, de C. dorothyae, espécie endêmica
destes locais, bem como pela presença de
espécies como A. chlorophylla e Aechmea
pineliana (Brongn. ex Planch.) Baker e ainda
outras que possuem distribuições limitadas às
restingas do estado, entre o litoral norte e a
região de Araruama. Estas plantas foram
também indicadas como os principais sítios de
germinação de Erythroxylum ovalifolium Peyr.
(FIALHO & FURTADO, 1993) e Clusia hilariana
Schltdl. (SCARANO et al., 2004).
O estudo sobre as BROMELIACEAE
DAS
RESTINGAS
FLUMINENSES:
FLORÍSTICA E FITOGEOGRAFIA (MOURA,
COSTA & ARAUJO) relaciona as seguintes
ocorrências no norte fluminense: Aechmea
chlorophylla, Aechmea nudicaulis, Aechmea
pineliana,
Billbergia
amoena,
Bromelia
antiacantha, Cryptanthus dorothyae, Neoregelia
cruenta, Quesnelia quesneliana, Tillandsia
polystachia,
Tillandsia
stricta,
Tillandsia
usneoides, Vriesea neoglutinosa*, Vriesea
procera*.
Os dois trechos de restingas do norte
fluminense, que se desdobram entre o Rio
Itabapoana até Macaé, possuem formações
ligadas à evolução deltáica do Rio Paraíba do Sul
(MARTIN et al., 1993). Ambas foram integradas

à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica como
Zona Núcleo II, Zona de Transição e Zona de
Pesquisa Experimental e Recuperação.
Manguezais
O manguezal é um ecossistema sujeito
ao regime de marés que se desenvolve em
regiões tropicais e subtropicais, principalmente,
em áreas abrigadas como estuários, baías e
lagunas. É considerado um sistema aberto por
suas significativas trocas de materiais e
organismos com os ecossistemas terrestre,
oceânico, estuarino e ambiente atmosférico
(Lugo, 2002). Em geral, a transição do
manguezal com comunidades marinhas ocorre
de forma abrupta, ao contrário do que se observa
em áreas de transição com comunidades
terrestres (como pântanos de água doce), onde
a mudança é gradual (Tomlinsom, 1986).
As plantas de mangue apresentam
adaptações morfológicas e fisiológicas que
permitem a sobrevivência sob as condições de
variação de salinidade e inundação pelas marés.
Diferentes
espécies
exibem
distintos
mecanismos adaptativos, os quais incluem
raízes aéreas e de sustentação, glândulas de sal
nas folhas e estratégias de exclusão e
compartimentalização de sais (Tomlinson, 1986;
Duke, 1992)
A estrutura das florestas de mangue é
relativamente simples quando comparada a
outros tipos de florestas tropicais. O número de
estratos é geralmente reduzido a um dossel
principal, podendo ocorrer uma segunda camada
formada por plântulas. O substrato geralmente
não consolidado e anaeróbico é característico do
ecossistema
manguezal.
Duke
(1992)
reconheceu 69 espécies (pertencentes a 26
gêneros e 20 famílias) de plantas de mangue.
Segundo Chapman (1974 apud RicoGray, 1993) e Walsh (1974), os principais fatores
que
governam
o
estabelecimento
e
sobrevivência dos manguezais são: 1)
temperatura do ar (temperatura média ideal para
o mês mais frio superior a 20°C e a amplitude
térmica inferior a 5°C); 2) correntes oceânicas
quentes; 3) áreas abrigadas para favorecer o
estabelecimento de diásporos; 4) litorais com
pouca declividade facilitando a penetração das
marés; 5) água salina; 6) substratos lamosos
com alto percentual de matéria orgânica
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favorecem manguezais
amplitude de marés.

mais

extensos;

7)

No Estado do Rio de Janeiro, o
ecossistema ocupa aproximadamente 160km2
(Kjerfve e Lacerda, 1993) e as maiores florestas
estão localizadas na foz do rio Paraíba do Sul e
nas baías de Guanabara, Sepetiba e Angra dos
Reis (FEEMA, 1980; Menezes et al., 2000).
Segundo a classificação de Schaeffer-Novelli et
al. (1990), os manguezais do Estado do Rio de
Janeiro estão incluídos na Unidade VI, que vai do
Recôncavo Baiano (13°00’S) a Cabo Frio
(23°00’S). Nesta Unidade as florestas de mangue
bem desenvolvidas podem atingir até 15m de
altura (Schaeffer-Novelli et al., 1990).As espécies
típicas presentes no estado do RJ são
A.germinans, A. schaueriana, L. racemosa e R.
mangle e as associadas são A.aureum, C.
erectus e Hibiscus sp.

Unidade de Conservação de uso Sustentável,
envolvendo além da vegetação de restinga e os
brejos dos Cocos, dos Farias e do Mangue Seco,
entretanto na ausência de uma ação
governamental mais efetiva, tem sido alvo de
frequentes ações de degradação, como atividade
extrativista, invasão da pecuária, urbanização,
obras de dragagem, entre outras (Bernini &
Rezende, 2004)
O estuário do RPS (Rio Paraíba do Sul)
é classificado como um delta em forma de
cúspide. Possui uma saída denominada Estuário
Principal, na região de Atafona (Município de São
João da Barra), e outra saída, o Estuário
Secundário, ao norte da desembocadura, nas
proximidades de Gargaú em São Francisco do
Itabapoana.
O manguezal do RPS, considerado o
maior da região Norte Fluminense, é constituído
pelas espécies arbóreas Avicennia germinans
(L.) Stearn. (Avicenniaceae), Laguncularia
racemosa (L.) Gaertn. f. (Combretaceae) e
Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae). Além
disso, também são registradas as seguintes
espécies associadas: a samambaia do mangue
(Acrostichum
aureum,
Pteridaceae),
o
algodoeiro-da-praia (Hibiscus pernambucensis,
Malvaceae), o rabo-de-mico-da-praia (Dalbergia
ecastophylum,
Fabaceae),
a
aninga
(Montrichardia arborecens, Araceae), a taboa
(Typha domingensis, Typhaceae), entre outras,
(Soffiati, 2001; Bernini & Rezende, 2004).

Figura 6.4.8 - Ocorrência de mangues no litoral norte Fluminense/ São
Francisco de Itabapoana -Mapeamento IBGE esc. 1/25.000

Manguezal do Rio Paraíba do Sul
Situado entre os municípios de São João
da Barra e São Francisco de Itabapoana pode ser
considerado um dos maiores do Estado do Rio
de Janeiro. É uma Área de Preservação
Permanente em toda a sua extensão, não sendo
permitida a exploração vegetal, apenas a
exploração animal de forma ordenada. Além de
incluído como Área Núcleo da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, foi tombado por ato
do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro
em 9 de dezembro de 1985.
Ao seu redor mantém-se uma
considerável mancha de vegetação de restinga,
bem como brejos extensos, formando um
sistema biótico propício à destinação de uma

Manguezal do Rio Itabapoana
O manguezal do estuário do rio
Itabapoana, na divisa entre os Estados do
Espírito Santo e Rio de Janeiro, encontra-se
entre os mais degradados da Região Sudeste. A
margem direita do rio tem sofrido impactos
diretos desde o século XIX, quando da instalação
do povoado de São Sebastião, atual Barra de
Itabapoana. Esta urbanização resultou na
supressão de vegetação, promoção de aterros,
lançamento de efluentes domésticos, construção
de
estradas
que
determinaram
comprometimentos
maiores
para
aquele
manguezal que os verificados nas áreas da
margem esquerda do rio (presença de lixo e
árvores cortadas). Atualmente, na margem
direita do rio Itabapoana, as florestas se
restringem, principalmente, às margens de
canais e as áreas com influência das marés.
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Apesar de o ecossistema ser protegido por vários
dispositivos legais, o que se observa neste
manguezal é um descontrolado processo de
urbanização que já alcança a margem esquerda,
no Estado do Espírito Santo, que em 1980
encontrava-se preservado (Soffiati, 2001).
Neste manguezal foram registradas que
a espécie arbórea Avicennia germinans (L.)
Stearn. é mais abundante em locais com menor
influência marinha, atingindo 16,5m de altura; a
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn., exibe maior
densidade em áreas mais próximas da
desembocadura do rio, atingindo alturas de 13m)
e a Rhizophora mangle L.,com 13,5 m de altura.
(BERNINI; CARVALHO; LIGUORI; PASSARELI;
MACHADO;REZENDE, 2010)
Segundo BERNINI & REZENDE (2009),
o manguezal do estuário do rio Itabapoana
apresenta as características descritas para os
manguezais da Unidade VI, de acordo com
Schaeffer-Novelli et al. (1990), isto é, com
presença de três gêneros de plantas de mangue
(Avicennia,Laguncularia
e
Rhizophora),
formando florestas monoespecificas ou mistas. É
também considerado do tipo ribeirinho de acordo
com a classificação de Cintron et al. (1985).
No estudo sobre a “Variação estrutural
em florestas de mangue do estuário do rio
Itabapoana, ES-RJ, BERNINI & REZENDE
(2009) relatam que os trechos analisados das
florestas de mangue exibiram diferenças em seu
desenvolvimento
estrutural.
As
mais
desenvolvidas exibiram dominância de A.
germinans, em relação às florestas com menor
desenvolvimento estrutural, que apresentaram
dominância de L. racemosa. De modo similar,
Silva et al. (2005) e Bernini e Rezende (2004)
constataram melhor desenvolvimento estrutural
para as florestas de A. germinans em relação as
de L. racemosa, no manguezal do estuário do rio
Paraíba do Sul, RJ.
O estudo citado registra as seguintes
espécies associadas: Acrostichum aureum e
Hibiscus pernambucensis, o que indica a
presença de água doce. Constatou ainda a
presença de troncos e árvores cortadas e
disposição de lixo, principalmente naqueles com
maior abundância de L. racemosa.
Os mesmos pesquisadores informam
que a área basal viva seguiu a sequência:
Avicennia germinans >Laguncularia racemosa >
Rhizophora mangle.

BERNINI
e
REZENDE
(2004)
amostraram uma área de tamanho similar
(0,26ha) no manguezal do estuário do rio Paraíba
do Sul e demonstraram que A. germinans
também foi dominante em área basal (60%),
entretanto, Rhizophora mangle (25%) foi superior
à L. racemosa (15%). No entanto, a dominância
de A. germinans aponta que o manguezal do
estuário do rio Itabapoana é distinto de outros
manguezais do Estado do Rio de Janeiro, onde a
dominância de Rhizophora mangle e/ou L.
racemosa geralmente é maior (Silva et al., 1991;
Soares, 1999; Pellegrini et al., 2000).
Os dados obtidos no estudo indicam que
a variabilidade na estrutura e na composição
florística ao longo do estuário do rio Itabapoana
pode ser atribuída à variação das características
ambientais (como distância do oceano) e fatores
bióticos
(características
específicas
das
espécies). Os autores concluem que tais
diferenças destacam as peculiaridades de cada
manguezal e ressaltam a importância de ações
de manejo específicas para a manutenção do
ecossistema.
DPA
médio
(cm)

Altura
média
(m)

Área
basal
(m2.ha-1)

Fonte

Estuário do
rio Paraíba
do Sul

7,413,4

6,3-9,9

14,535,3

Bernini e
Rezende
(2004)

Estuário do
rio
Itabapoana

4,0-10

3,7-13,5

13,548,3

Bernini e
Rezende
(2009)

Tabela 6.4-01: Variação na estrutura da vegetação em manguezais dos
estuários dos rios Paraíba do Sul e Itabapoana para individuos maior ou
igual a 1m de altura.

Áreas úmidas costeiras
Na classificação de vegetação do projeto
RADAMBRASIL (IBGE, 1986) os banhados
aparecem como Áreas Pioneiras de Influência
Fluvial.
Os banhados do Paraíba do Sul são
citados por Diegues (1990) como importantes
zonas úmidas que compreendem o baixo curso
dos rios Paraíba do Sul, Itabapoana e Macaé e
as lagoas Feia, de Cima e do Campelo entre
outras, além de amplas áreas de várzea e
banhados associados.
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Lagoa do Campelo
A lagoa do Campelo apresenta
tendência à forma alongada na direção norte-sul
e se localiza a 41°11’W e a 21°39’01"S, na
fronteira dos municípios de Campos dos
Goytacazes e São Francisco do Itabapoana.
Dista 17 km da linha da costa para oeste e está
posicionada numa altitude de cerca de 8 m. Sua
bacia de drenagem é mal definida e ocupa uma
área de 9,8 km². Com topografia de fundo
praticamente plano, apresenta profundidade
máxima de 1,7 m.
Situada no curso inferior do rio Paraíba
do Sul, originalmente sem afluentes e efluentes
principais, a lagoa do Campelo recebia o aporte
de água do rio Paraíba do Sul, durante as cheias,
através do canal da Cataia. Também era
abastecida pela água proveniente de vários
brejos de seu redor, especialmente do brejo do
Campelo que recebe águas da Vala do Norte
(próxima ao Sistema Barreiras).
A partir de 1950, a realização de obras
hidráulicas pelo Departamento Nacional de
Obras de Saneamento (DNOS) com a finalidade
solucionar os problemas das inundações das
lagoas, então considerada como “biologicamente
desequilibradas e inúteis”, a lagoa do Campelo,
assim como outras, passam a sofrer as
consequências
dessas
intervenções
apresentando dessecamento da superfície;
salinização dos solos; rebaixamento do lençol
freático; aumento da velocidade do escoamento
e aprofundamento do leito dos rios;
ressuspensão de sedimentos finos previamente
depositados nestes leitos; aumento da turbidez
das águas; desfiguração das calhas; desmonte
de barranca solapando as margens e criação de
enseadas laterais, todos estes itens afetam flora
e fauna pela destruição de nichos ecológicos e
de hábitats (BIDEGAIN et al, 2002). A lagoa do
Campelo é um dos casos mais urgentes de
atenção, já que seu nível de água vem baixando
drasticamente nos últimos anos.

Figura 6.4.9: Localização Lagoa do Campelo - Fonte Carneiro, 2004

Inserida originariamente em área
florestada (Floresta Estacional Semidecidual,
Floresta da Restinga) e vegetação herbácea das
áreas encharcadas (RADAMBRASIL, 1983), foi
constatado por trabalhos de campo realizados
em junho de 1999 e julho de 2001 (*) que a Typha
sp.então passa a colonizar toda a orla da lagoa
sempre que o nível de água apresentou uma
diminuição acentuada, ampliando assim área de
colonização de Typha sp, de monocotiledôneas
aquáticas emersas da família Hydrocharitaceae
(Egeria densa/Anacharis densa), assim como de
um gênero de Bryophyta aquática.
Estudos palinológicos da dinâmica
temporal na lagoa do Campelo de LUZ, BARTH&
SILVA(2006) informam que “as plantas
herbáceas locais da lagoa dominaram a
assembléia polínica na atualidade (Cyperaceae,
Poaceae e Typhaceae), assim como os
produtores de esporos (Pteridophyta e
Bryophyta).
Vários
tipos
polínicos
arbóreos/arbustivos identificados nas amostras
de superfície são representativos da Floresta
Estacional
Semidecidual
(Casearia,
Combretaceae,
Cupania,
Dorstenia,
Euphorbiaceae,
Fabaceae,
Gochnatia,
Lecythidaceae, Meliaceae, Moraceae, Piper,
Rapanea, Rubiaceae, Sapotaceae, Sloanea,
Solanaceae,Trichilia, Trema e Virola) e alguns
deles apresentaram elevadas concentrações
como Alchornea, Arecaceae, Cecropia, Celtis,
Clethra e Myrtaceae. De acordo com o estudo de
Silva & Nascimento (2001), as famílias
Myrtaceae e Leguminosae foram as de maior
riqueza em espécies na “Mata do Carvão”, mata
remanescente deste tipo florestal localizado
próximo à área de estudo. Os tipos polínicos
representativos da vegetação de restinga e
observados nas amostras de superfície por Luz
(2003) foram Alchornea, Arecaceae, Casearia,
Cupania, Gochnatia, Loranthaceae, Meliaceae,
Myrtaceae, Rapanea, Sloanea e Trichilia,
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estando de acordo com o estudo de Assumpção
& Nascimento (2000) nas restingas localizadas
em área próxima à lagoa do Campelo.
Em relação à vegetação arbórea
apontada por Luz (2003) como higrófila, os tipos
polínicos Alchornea, Arecaceae, Casearia,
Cecropia, Celtis, Cupania, Moraceae, Myrcia,
Piper, Rapanea, Sloanea, Trema, Trichilia e
Virola podem ter como área-fonte um pequeno
remanescente de mata localizado em sua
margem nordeste, já que o transporte polínico de
longa distância deve ser consideravelmente
reduzido nesta lagoa, devido ao seu tamanho. As
amostras de superfície apresentaram altos
valores de concentração em algas (Pediastrum
tetras foi a espécie dominante, sendo também
observadas zigósporos de Spirogyra e
Mougeotia )."

incluindo uma espécie provavelmente extinta,
Phrynomedusa fimbriata, além de outras em
iminente risco de extinção. A Estação Ecológica
de Guaxindiba é um grande berço para os
anfíbios, sendo registrado em um estudo recente
16 diferentes tipo de espécies. O sapinho-deareia é endêmico no estado do Rio de Janeiro. A
perereca-verde é uma espécie invasora. A rãmanteiga é uma espécie cinegética (fonte: Plano
de Manejo da EEEG).
A principal ameaça para a maioria dos
répteis é a alteração e a redução da área de
vegetação nativa, muitas espécies que vivem na
região de Mata de Tabuleiro são exclusivas
dessa formação vegetal, a devastação do
ambiente significa sua extinção. A lagartixa de
parede é uma espécie exótica. O lagarto-teiú é
uma espécie cinegética.

(*)

Dinâmica Temporal na Lagoa do Campelo, Região Norte do Estado do Rio de Janeiro,
baseada em estudos palinológicos
CYNTHIA FERNANDES PINTO DA LUZ - Laboratório de Palinologia, Departamento.
Botânica, UFRJ, RJ.
ORTRUD MONIKA BARTH - Laboratório de Palinologia, Departamento de Botânica, UFRJ,
RJ.
Departamento de Virologia, Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, RJ
CLEVERSON GUIZAN SILVA - Laboratório de Geologia Marinha, Instituto de Geologia, UFF,
RJ

Fauna
A avaliação dos impactos sobre a fauna,
necessariamente observa e considera a
vegetação da AII, pois são nestes locais que,
tanto os animais nativos se refúgiam quanto as
espécies generalistas passam habitar em função
da antropização dos espaços naturais que, na
região de São Francisco de Itabapoana
ocorreram, seja para a obtenção de matériasprimas diversas, seja pela sua substituiçã para
criação de pastos ou plantações de cana,
abacaxi, coco, entre outros.

Figura 6.4.10: Rã-manteiga

Fauna associada a fragmentos vegetais de Mata
de Tabuleiro
Herpetofauna
Os anfíbios de Mata de Tabuleiro estão
cada vez mais ameaçados devido ao
desmatamento, poluição e assoreamento de
cursos d’água, drenagem de áreas alagadas e
construções civis. A lista oficial das espécies da
fauna ameaçadas de extinção no Brasil inclui
nove espécies de anfíbios da Mata Atlântica,

Figura 6.4.11: Sapinho-de-areia - Fonte: Plano de Manejo EEEG
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Família
Bufonidae

Espécie
Rhinella pigmeus

sapinho-de-areia

Rhinella crucifer

sapo-cururu

Rhinella pygmaea

sapo-pigmeu

Dendropsophus
anceps

perereca

Dendropsophus
minutus

pererecadesenhada

Dendropsophus
elegans

perereca-demoldura

Dendropsophus
aff. oliveirai

pererequinha

Dendropsophus
pseudomeridianus

pererequinha

Hypsiboas
albomarginatus

perereca-verde

Hypsiboas
semilineatus

pererecaconversadeira

Hypsiboas perdalis

perereca-porco

Scinax alter

perereca

Scinax
argyreornatus

pererequinha-damata

Scinax similis

perereca

Scinax fuscovarius

perereca-debanheiro

Aparasphenodon
brunoi

perereca-decapacete

Trachycephalus
nigromaculatus

perereca-cabeçade-osso

Microhylidae

Elachistocleis
ovalis

sapo-campainha

Leiuperidae

Pseudopaludicola
cf. mineira

rãzinha

Leptodactylidae

Leptodactylus
ocellatus

rã-manteiga

Espécie

Gymninodactylus
darwini

Lagartinho

Teidae

Tupinambis
merianae

Lagarto-teiú

Scincidae

Mabuya agilis

Boidae

Epicrates cenchria

Jibóia-arco-íris

Colubridae

Helicops
carinicaudus

Cobra-d’ água

Liophis miliaris

Cobra-d´água

Pseustis
sulphureus

Cobra

Spilotes pullatus

Caninana

Oxyrhopus petola

Cabra-capim

Oxyrhopus
trigeminus

Coral

Caiman latirostris

Jacaré-de-papoamarelo

Alligatoridae

RÉPTEIS
Família

Lagartixa-de-parede

Nome vulgar

Rhinella cf. ornatus
Hylidae

Hemidactylus
mabouia

Geckonidae

ANFÍBIOS

Nome vulgar

Chelidae

Acanthochelys
radiolata

Cágado amarelo

Tropiduridae

Tropidurus
torquatus

Calango

Polychrotidae

Polychrus
marnoratus

Lagarto preguiça

Avifauna
A Mata de Tabuleiro é uma das regiões
com maior biodiversidade do mundo e também é
muito rica em aves. Sua avifauna inclui mais de
600 espécies, das quais cerca de 160 são
endêmicas, isto é, não existem em nenhum outro
tipo de ambiente no mundo.
Espécies ameaçadas de extinção (lista
estadual): irerê, marreca, pato-do-mato, pato-decrista, gavião-pombo, papagaio-chauá, cabeçaencarnado.
Espécies cinegéticas: pato-do-mato,
pato-de-crista, marreca–de-asa-azul, marreca
de-bico-roxo, pé-vermelho, caboclinho, tico-ticorei-cinza, trinca-ferro-verdadeiro, maitaca-verde,
araguarí, juriti-gemedeira e juriti-pupu.
Espécies Invasoras: garça-vaqueira,
arapaçu-de-cerrado, arapaçu-escamado-do-sul,
casaca-de-couro-da-lama e o joão-de-pau.
Espécies exóticas: pombo-doméstico,
papagaio-verdadeiro, bico-de-lacre e o pardal.
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Cathartidae

Accipitridae

Figura 6.4.12: Cabeça-encarnada

Falconidae

Rallidae

Figura 6.4.13: Chauá- Fonte:Plano de Manejo EEG

AVIFAUNA

Jacanidae

Syrigma sibilatrix

Maria-faceira

Egretta thula

Garça-branca-pequena

Sarcohamphus papa

Urubu-rei

Cathartes aura

Urubu-de-cabeça-vermelha

Cathartes burrovianus

Urubu-de-cabeça-amarela

Coragyps atratus

Urubu-de-cabeça-preta

Elanoides forficatus

Gavião-tesoura

Rostrhamus sociabilis

Gavião-caramujeiro

Geranospiza
caerulescens

Gavião-pernilongo

Ictinia plumbea

Sovi

Heterospizias
meridionalis

Gavião-caboclo

Rupornis magnirostris

Gavião-carijó

Leucopternis
lacernulata

Gavião-pombo

Buteo albicaudatus

Gavião-de-rabo-branco

Caracara plancus

Caracará

Milvago chimachima

Carrapateiro

Herpetotheres
cachinnans

Acauã

Micrastur ruficollis

Falcão-caburé

Falco sparverius

Quiriquiri

Porzana albicollis

Sanã-carijó

Gallinula chloropus

Frango-d'água-comum

Rallus maculatus

Pinto-dágua-manchado

Rallus nigricans

Frango-d´água-preto

Porphyrio Martinica

Frango-d'água-azul

Aramides cajanea

Saracura

Amaurolimnas concolor

Saracura preta

Jacana jaçanã

Jaçanã

Vanellus chilensis

Quero-quero

Gallinago paraguaiae

Narceja

Família

Espécie

Nome vulgar

Tinamidae

Crypturellus soui

Sururina

Scolopacidae

Crypturellus sp.

Inhambu

Columbidae

Columbina minuta

Rolinha-de-asa-canela

Crypturellus tataupa

Inhambu-xintã

Columbina talpacoti

Rolinha-roxa

Dendrocygna viduata

Irerê

Columba Lívia

Pombo-doméstico

Dendrocygna bicolor

Marreca

Patagioenas picazuro

Pombão

Cairina moschata

Pato-do-mato

Zenaida auriculata

Pomba-de-bando

Sarkidiornis melanotos

Pato-de-crista

Leptotila verreauxi

Juriti-pupu

Amazonetta brasiliensis

Pé-vermelho

Leptotila rufaxilla

Juriti-gemedeira

Nomonyx dominica

Marreca-de-bico-roxo

Amazona rhodocorytha

Chauá

Ana discor

Marreca–de-asa-azul

Amazona aestiva

Papagaio-verdadeiro

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax
brasilianus

Biguá

Aratinga
leucophthalmus

Araguarí

Ardeidae

Butorides striata

Socozinho

Pionus menstruus

Maitaca-de-cabeça-azul

Bubulcus íbis

Garça-vaqueira

Pionus maximiliani

Maitaca-verde

Ardea Alba

Garça-branca-grande

Coccyzus melacoryphus

Papa-lagarta-acanelado

Anatidae

Psittacidae

Cuculidae
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Piaya cayana

Alma-de-gato

Todirostrum cinereum

Erreirinho-relógio

Crotophaga ani

Anu-preto

Phyllomyias fasciatus

Piolhinho

Crotophaga major

Anu-coroca

Elaenia flavogaster

Guaracava-de-barriga-amarela

Guira guira

Anu-branco
Saci

Camptostoma
obsoletum

Risadinha

Tapera naevia
Tytonidae

Tyto Alba

Suindara

Tolmomyias
sulphurescens

Bico-chato-de-orelha-preta

Strigidae

Athene cunicularia

Coruja-buraqueira

Tolmomyias flaviventris

Bico-chato-amarelo

Strix virgata

Coruja-do-mato

Myiophobus fasciatus

Filipe

Rhinoptynx clamator

Coruja-orelhuda

Myiobius barbatus

Assanhadinho

Caprimulgidae

Nyctidromus albicollis

Bacurau

Hirundinea ferruginea

Gibão-de-couro

Apodidae

Chaetura meridionalis

Andorinhão-do-temporal

Knipolegus lophotes

Maria-preta-de-penacho

Trochilidae

Eupetomena macroura

Beija-flor-tesoura

Xolmis cinereus

Primavera

Colibri serrirostris

Beija-flor-de-orelha-violeta

Xolmis velatus

Noivinha-branca

Hylocharis cyanus

Beija-flor-roxo

Gubernetes yetapa

Tesoura-do-brejo

Amazilia fimbriata

Beija-flor-de-garganta-verde

Fluvicola nengeta

Lavadeira-mascarada

Arundinicola
leucocephala

Freirinha

Machetornis rixosa

Suiriri-cavaleiro

Myiozetetes similis

Bentevizinho-de-penacho
vermelho

Chlorestes notatus
Alcedinidae

Ceryle torquatus

Martim-pescador-grande

Picidae

Picumnus cirratus

Pica-pau-anão-barrado

Thamnophilidae

Melanerpes candidus

Birro

Veniliornis maculifrons

Picapauzinho-de-testa-pintada

Myiozetetes cayanensis

Bentevi-assobiador

Colaptes melanochloros

Pica-pau-verde-barrado

Pitangus sulphuratus

Bem-te-vi

Colaptes campestris

Pica-pau-do-campo

Bem-te-vi-rajado

Celeus flavescens

Pica-pau-de-cabeça-amarela

Myiodynastes
maculatus

Dryocopus lineatus

Pica-pau-de-banda-branca

Megarynchus pitanguá

Neinei

Tyrannus melancholicus

Suiriri

Tyrannus savana

Tesourinha

Myiarchus tyrannulus

Maria-cavaleira-de-rabo
enferrujado

Pachyramphus
polychopterus

Caneleiro-preto

Tityridae

Cyclarhis gujanensis

Pitiguari

Vireonidae

Vireo olivaceus

Juruviara

Tachycineta albiventer

Andorinha-do-rio

Thamnophilus
ambiguus

Choca

Dysithamnus mentalis

Choquinha-lisa

Herpsilochmus
rufimarginatus

Chorozinho-de-asa-vermelha

Conopophagidae

Conopophaga melanops

Cuspidor-de-máscara-preta

Formicariidae

Formicarius colma

Galinha-do-mato

Pipridae

Pipra rubrocapilla

Cabeça-encarnada

Dendrocolaptidae

Furnariidae

Tyrannidae

Lepidocolaptes
angustirostris

Arapaçu-de-cerrado

Progne tapera

Andorinha-do-campo

Lepidocolaptes
falcinellus

Arapaçu-escamado-do-sul

Progne chalybea

Andorinha-doméstica-grande

Sittasomus griseicapillus

Arapaçu-verde

Pygochelidon
cyanoleuca

Andorinha-pequena-de-casa

Dendrocolaptes
platyrostris

Arapaçu-grande

Stelgidopteryx ruficollis

Andorinha-serradora

Troglodytes musculus

Corruíra

Donacobius atricapilla

Japacanim

Turdus rufiventris

Sabiá-laranjeira

Turdus leucomelas

Sabiá-barranco

Turdus amaurochalinus

Sabiá-poca

Hirundinidae

aff. Xiphorhynchus sp.

Arapaçu

Furnarius figulus

Casaca-de-couro-da-lama

Phacellodomus rufifrons

João-de-pau

Furnarius rufus

João-de-barro

Troglodytidae

Turdidae

Certhiaxis cinnamomeus

Curutié

Automolus
leucophthalmus

Barranqueiro-de-olho-branco

Xenops rutilans
Corythopis delalandi

Mimus saturninus

Sabiá-do-campo

Mimidae

Anthus lutescens

Caminheiro-zumbidor

Bico-virado-carijó

Motacillidae

Coereba flaveola

Cambacica

Estalador

Coerebidae

Thraupis sayaca

Sanhaçu-cinzento
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Emberizidae

Parulidae

Icteridae

MAMÍFEROS

Thraupis palmarum

Sanhaçu-do-coqueiro

Tangara cayana

Saíra-amarela

Dacnis cayana

Saí-azul

Didelphidae

Didelphis aurita

Gambá-de-orelha-preta

Conirostrum speciosum

Figuinha-de-rabo-castanho

Dasypodidae

Dasypus novencinctus

Tatu-galinha

Zonotrichia capensis

Tico-tico

Euphractus sexcinctus

Tatu-peba

Sicalis flaveola

Canário-da-terra-verdadeiro

Canidae

Cerdocyon thous

Cachorro-do-mato

Sicalis luteola

Tipio

Procyonidae

Procyon cancrivorous

Guaxinim

Emberizoides herbicola

Canário-do-campo

Felidae

Herpailurus yagguaroundi

Jaguarundi

Volatinia jacarina

Tiziu

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato

Sporophila bouvreuil

Caboclinho

Leopardus pardalis

Jaguatirica

Coryphospingus pileatus

Tico-tico-rei-cinza

Atelidae

Alouatta guariba

Bugio

Saltator similis

Trinca-ferro-verdadeiro

Rodentia

Nectomys squamipes

Rato-d´água

Parula pitiayumi

Mariquita

Holochilus brasiliensis

Rato-d´água

Geothlypis
aequinoctialis

Pia-cobra

Rattus novergicus

Ratazana

Basileuterus culicivorus

Pula-pula

Hydrochoerus hydrochaeris

Capivara

Chrysomus ruficapillus

Garibaldi

Agouti paca

Paca

Pseudoleistes guirahuro

Chopim-do-brejo

Sylvilagus brasiliensis

Tapiti

Molothrus bonariensis

Vira-bosta

Bradypus torquatus

Preguiça-de-coleira

Euphonia chlorotica

Fim-fim

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

Estrildidae

Passer domesticus

Pardal

Passeridae

Xipholaena
atropurpurea

Escarradeira

Família

Agoutidae

Bradypodida
e

Espécie

Nome vulgar

Fauna associada a fragmentos vegetais de
Restinga
Herpetofauna

Cotingidae

Mastofauna
As drásticas mudanças geradas pelos
humanos na Mata Atlântica nos últimos 150
anos, resultantes da expansão das áreas
urbanas e rurais, além da caça e tráfico ilegais,
causaram a fragmentação dos ambientes e
severas reduções no tamanho das populações,
ocasionando graves ameaças às espécies de
mamíferos, particularmente àquelas de maior
porte, culminando no desaparecimento de
algumas espécies em certas regiões ou
localidades. O cachorro-do-mato é um animal
ameaçado de extinção; a capivara é uma espécie
cinegética e também é protegida por lei, por ser
frequentemente capturada para criação em
cativeiro ou para serem abatidas como carne de
caça. A ratazana é espécie exótica.

O alto índice de salinidade presente no
ambiente
de
restinga
desfavorece
o
desenvolvimento larvário adequado da maioria
das espécies de anfíbios na restinga. Atualmente
a perereca-de-bromélia é considerada ameaçada
de extinção, por se desenvolver e viver dentro de
bromélias, que estão desaparecendo devido ao
desmatamento e a comercialização. A pererecaverde é uma espécie invasora.
ANFÍBIOS
Família

Espécie

Nome vulgar

Família Bufonidae

Rhinella granulosa

Sapo-granuloso

Rhinella crucifer

Sapo-cururu

Dendrophryniscus
leucomystax

Sapo-da-restinga

Hypsiboas albomarginatus

perereca-verde

Aparasphenodon brunoi

perereca-decapacete

Scinax perpusillus

Perereca-debromélia

Leptodactylus fuscus

Rã-assobiadora

Família Hylidae

Leptodactylidae
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Os répteis são animais ectotérmicos
(capacidade de utilizar fontes externas de calor
para regular a temperatura corporal). Esses
organismos que possuem características
específicas para a sobrevivência nas restingas,
não têm condições de sobreviver em outro tipo
de ambiente e a destruição de seu habitat, leva
ao seu desaparecimento. A lagartixa-de-areia é
endêmica no Brasil.
RÉPTEIS
Família

Trochilidae

Rhamphocelus
bresilius

Tié-sangue

Amazilia fimbriata

Beija-flor-de-garganta-verde

Mastofauna
A variação entre restingas quanto a sua
complexidade e heterogeneidade dos hábitats
pode afetar, consideravelmente, a composição e
a riqueza de espécies de mamíferos. O cachorrodo-mato encontra-se ameaçado de extinção. A
capivara é protegida por lei e a ratazana é
espécie exótica.

Espécie

Nome vulgar

Anguidae

Diploglossus lessonae

Lagarto-liso

Colubridae

Xenedon merremii

Serpente-boipeva

Thamnodynastes pallidus

Serpente-corre-campo

Lampropeltis triangulum

Serpente-falsa-coral

Mastigodryas bifossatus

Jararacuçu-do-brejo

Canidae

Cerdocyon thous

Cachorro-do-mato

Teidae

Tupinambis merianae

Lagarto-teiú

Procyonidae

Procyon cancrivorous

Guaxinim

Iguanidae

Liolaemus lutzae

Lagartixa-de-areia

Rodentia

Rattus novergicus

Ratazana

Cheloniidae

Chelonia mydas

Tartaruga-verde

Caretta caretta

Tartaruga-cabeçuda

Eretmochelys imbricata

Tartaruga-de-pente

Lepidochelys olivacea

Tartaruga-oliva

Dermochelys coriacea

Tartaruga-de-couro

Dermochelys

MAMÍFEROS
Família

Espécie

Hydrochoerus hydrochaeris

Capivara

Didelphidae

Didelphis aurita

Gambá-de-orelhapreta

Felidae

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato

Molossidae

Mulussus spp.

Morcego-caudade-rato

Phyllostomidae

Carollia perspicillata

Morcego-decauda-curta

Desmodus rotundus

Morcego-vampiro

Myotis Nigricans

Morcego-preto

Avifauna
A avifauna de restinga é composta por
animais residentes e migratórios, sendo que
muitos visitam a área por alguma atividade, como
alimentação, reprodução, dormitório, entre
outros. Entre eles, temos o saíra-peruviana,
espécie endêmica.
AVES
Família

Espécie

Nome vulgar

Cuculidae

Crotophaga ani

Anu-preto

Jacanidae

Vanellus chilensis

Quero-quero

Anatidae

Dendrocygna
autumnalis

Asa-branca

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

Bem-te-vi

Strigidae

Athene cunicularia

Coruja-buraqueira

Motacillidae

Anthus lutescens

Caminheiro-zumbiador

Passeridae

Passer domesticus

Pardal

Coerebidae

Thraupis sayaca

Sanhaçu-cinzento

Mimidae

Mimus gilvus

Sabiá-da-praia

Falconidae

Falco femoralis

Gavião-de-coleira

Thraupidae

Tangara peruviana

Saíra-peruviana

Nome vulgar

Vespertilionidae

Fauna associada aos Manguezais
Herpetofauna
A maioria dos anfíbios presentes nos
manguezais utiliza o ambiente para depósito de
ovos e desenvolvimento de larvas. A rã-manteiga
é uma espécie cinegética e a pererequinha-verde
é uma espécie endêmica no Brasil. O jacaré-dopapo-amarelo já esteve ameaçado de extinção
em virtude da poluição de seu habitat e da caça
predatória para a retirada do couro e consumo da
carne. Com a proibição da caça a espécie se
recuperou e não faz mais parte da lista de
animais ameaçados de extinção.
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Mastofauna

ANFÍBIOS
Família

Espécie

Nome vulgar

Bufonidae

Rhinella pygmaea

Sapo-pigmeu

Hylidae

Dendropsophus
pseudomeridianus

Pererequinha

Dendropsophus
elegans

Perereca-de-moldura

Hypsiboas
semilineatus

Perereca-conversadeira

Scinax alter

Perereca

Sphaenorhynchus
planicola

Pererequinha-verde

Pseudopaludicola cf.
mineira

rãzinha

Leptodactylus fuscus

Rã-assobiadeira

Leptodactylus
ocellatus

Rã-manteiga

Leiuperidae
Leptodactyli
dae

Leptodactylus
natalensis

Muitos mamíferos visitam os manguezais
à noite a procura de alimentos como o guaxinim,
morcegos e capivara.
MAMÍFEROS
Família

Procyon cancrivorous

Guaxinim

Rodentia

Rattus novergicus

Ratazana

Hydrochoerus hydrochaeris

Capivara

Molossidae

Mulussus spp.

Morcego-cauda-de-rato

Phyllostomidae

Carollia perspicillata

Morcego-de-caudacurta

Desmodus rotundus

Morcego-vampiro

Myotis Nigricans

Morcego-preto

Rã-borbulhante

RÉPTEIS
Alligatoridae

Crustáceos
Caiman latirostris

Jacaré-de-papo-amarelo

Avifauna
Para as aves migratórias o manguezal é
um verdadeiro santuário como local de
reprodução, alimentação e descanso. São
consideradas espécies cinegéticas: marreca debico-roxo e o pé-vermelho. A garça-vaqueira é
um invasor recente.
AVIFAUNA
Família

Nome vulgar

Procyonidae

Vespertilionidae
cf.

Espécie

Espécie

Nome vulgar

Rallidae

Gallinula galeata

Frango d'água

Mimidae

Mimus gilvus

Sabiá-da-praia

Anatidae

Dendrocygna bicolor

Marreca

Amazonetta brasiliensis

Pé-vermelho

Nomonyx dominica

Marreca-de-bico-roxo

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

Mergulhão-pequeno

Threskiornithidae

Platalea ajaja

Colhereiro

Alcedinidae

Megaceryle torquata

Martim-pescador-grande

Ardeidae

Bubulcus íbis

Garça-vaqueira

Ardea Alba

Garça-branca-grande

Egretta thula

Garça-branca-pequena

A grande maioria dos crustáceos é
utilizada
para
comercialização
e
para
subsistência, são animais que só sobrevivem em
regiões de mangue e dependem da proteção
desse habitat para sua sobrevivência.
CRUSTÁCEOS
Família

Espécie

Gecarcinidae

Cardisoma guanhumi

Guaiamu

Nome vulgar

Ocypodidae

Ucides cordatus

Caranguejo-uçá

Ocypode quadrata

Maria farinha

Portunidae

Callinectes danae

Siri

Grapsidae

Goniopsis cruentata

Aratu-vermelho

Fauna associada às Regiões de Pastos
Herpetofauna
A região de pasto não favorece a
sobrevivência nem a reprodução dos anfíbios. A
rã-manteiga é uma espécie cinegética. Os répteis
normalmente preferem as regiões de restinga, no
entanto, podem se adaptar facilmente aos
pastos.
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Hydrochoerus hydrochaeris

Capivara

Bovidae

Bos taurus

Boi nelore

Suidae

Sus domesticus

Porco branco

Equidae

Equus ferus caballus

Cavalo quarto de milha

Equus ferus caballus

Cavalo mangalarga

ANFÍBIOS

Família

Espécie

Nome vulgar

Leptodactylus fuscus

Rã-assobiadeira

Leptodactylus ocellatus

Rã-manteiga

Leptodactylidae

Conclusão
RÉPTEIS
Família

Espécie

Nome vulgar

Geckonidae

Hemidactylus mabouia

Lagartixa-de-parede

Tropiduridae

Tropidurus torquatus

Calango

Colubridae

Thamnodynastes pallidus

Serpente-corre-campo

Lampropeltis triangulum

Serpente-falsa-coral

Pseustis sulphureus

Cobra

Avifauna
As áreas de pastos favorecem algumas
espécies de aves, que se adaptam facilmente as
suas condições.
AVIFAUNA
Família

Espécie

Nome vulgar

Cathartidae

Coragyps atratus

Urubu-de-cabeça-preta

Jacanidae

Vanellus chilensis

Quero-quero

Anatidae

Dendrocygna autumnalis

Asa-branca

Emberizidae

Ammodramus humeralis

Tico-tico-do-campo-verdadeiro

Cuculidae

Guira guira

Anu-branco

Furnariidae

Furnarius rufus

João-de-barro

Motacillida
e

Anthus lutescens

Caminheiro-zumbiador

Passeridae

Passer domesticus

Pardal

Columbidae

Columbina talpacoti

Rolinha-roxa

Mimidae

Mimus saturninus

Sabiá-do-campo

Strigidae

Athene cunicularia

Coruja-buraqueira

Mastofauna
MAMÍFEROS
Família

Espécie

Nome vulgar

Molossidae

Mulussus spp.

Morcego-cauda-de-rato

Phyllostomidae

Carollia perspicillata

Morcego-de-cauda-curta

Desmodus rotundus

Morcego-vampiro

Vespertilionidae

Myotis Nigricans

Morcego-preto

Rodentia

Rattus novergicus

Ratazana

De acordo com dados do SOS Mata
Atlântica e o INPE (2011) referente ao
levantamento dos Remanescentes Florestais da
Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro Dinâmica período 2008-2010- houve um
desflorestamento no estado naquele período de
247 ha o que representa 0,03 % em relação aos
remanescentes florestais verificados em de
2008. O mesmo levantamento não indica
decréscimo em áreas de restinga ou mangues no
Estado do Rio de Janeiro que está 100% inserido
no bioma Mata Atlântica; sendo 807.833 ha de
mata (18,38%); 11.217 ha de área de mangue;
42.716 ha área de restinga; com 861.767 ha do
total de remanescentes florestais do bioma
(19,61%).
De acordo com os mesmos dados, o
município de São Francisco de Itabapoana,
também totalmente inserido no bioma Mata
Atlântica, apresentava em 2010 uma área de
5.326 ha remanescentes deste bioma com taxa
de desmatamento no período mencionado de
0%, enquanto que os municípios da mesma
região norte fluminense apresentaram os mais
altos índices de desmatamento no estado
naquele intervalo de tempo, a saber: Campos de
Goytacás com 33%; Macaé com 21% e São
Fidelis com 50 %, o maior índice do estado do
RJ.
Em maio de 2003, a Fundação Centro de
Informações e Dados do Rio de Janeiro –CIDE
publicou o IQM – Verde II, que compara as áreas
cobertas pelos remanescentes da cobertura
vegetal com as ocupadas pelos diversos tipos de
uso do solo, criando assim, o Índice de Qualidade
de Uso do Solo e da Cobertura Vegetal (IQUS).
As informações do mapeamento digital têm base
em dados coletados em 1994 (primeiro IQM) e
em 2001 (segundo estudo). O município de São
Francisco
do
Itabapoana,apresentou
os
seguintes índices:
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Uso do solo

ANO 1994

ANO 2001

Formações pioneiras

21%

23%

Área agrícola

64%

57%.

Pastagens

12%

15%

Área urbana

0,1%.

0,1%.

Outros

2,9%

4,9%

lagoas e os grandes cursos d’água. Outro fator
que considera é a extensão máxima de dois mil
metros, adotando por média uma extensão de
837 metros com largura de 100 metros para cada
lado do corredor, totalizando uma área de 2.094
km2, o que corresponde a 4,8% do território
fluminense.

Tabela 6.4-02: Uso do solo no município de São Francisco do Itabapoana
nos anos de 1994 e 2001. Fonte: Fundação Centro de Informações e Dados
do Rio de Janeiro –CIDE

O IQUS registrou que, em todo o Estado
do Rio de Janeiro, os municípios que mais se
destacam na agricultura, considerando a
proporção de área plantada com a área total do
município, são os de São Francisco de
Itabapoana,
Campos
dos
Goytacazes,
Carapebus, Cabo Frio e Quissamã.
O mesmo identifica que as formações
pioneiras são destaque em São João da Barra,
município do qual São Francisco do Itabapoana
se emancipou ao final da década de 90, com 80%
de seu território ocupado por restingas,
manguezais, praias e várzeas, sendo que 59
municípios não têm formações pioneiras
remanescentes, daí se conclui a importância
daquela região para estas formações.
São Francisco de Itabapoana, com base
no levantamento de 2001, foi classificado como
pertencente ao cluster J2 - RURAL/NATIVO,
devido os altos percentuais de áreas agrícolas.
Dentre as localidades deste agrupamento,
constam três municípios da Região Norte - São
Francisco de Itabapoana, Carapebus e
Quissamã.
O IQM Verde identifica, ainda, os
Corredores Prioritários para a Interligação de
Fragmentos Florestais (CPIF), ou Corredores
Ecológicos, para escolha de áreas de
reflorestamento. Devido às atividades humanas,
as florestas da costa atlântica apresentam
fragmentação com rompimento dos mecanismos
naturais de auto-regulação de abundância e
raridade de espécies e leva à insularização de
populações de plantas e animais aumentando o
risco de extinção de espécimes da flora e da
fauna. No município de São Francisco de
Itabapoana esta situação ocorre, principalmente,
nos remanescentes da mata de tabuleiro, hoje
preservada na condição de EEEG.
O IQM Verde II considerou como
barreiras para implantação dos corredores
ecológicos as áreas urbanas, as represas, as

Figura 6.4.14: Cobertura do solo São Francisco do Itabapoana, em vermelho
os corredores ecológicos sugeridos programa do CD-ROM do IQM-Verde

II

Segundo estes estudos, São Francisco
de Itabapoana necessitaria implantar 2.336
hectares de corredores ecológicos, o que
representa 2,1% da área total do município,
entretanto o Plano de Manejo da EEG, que data
de 2010, faz considerações sobre as dificuldades
para ampliação da UNC através da instalação de
corredores ecológicos, pois os poucos
fragmentos dispersos ainda presentes são de
dimensões muito reduzidas e relativamente
distantes, apesar de representarem porções
significativas.
Na Área de Influência Indireta, a maior
diversidade de espécies faunísticas encontra-se
na região de Mata de Tabuleiro, que também
abriga a maior parte das espécies endêmicas
não só na região do município de São Francisco
de Itabapoana, como em todo Brasil. A grande
ameaça para a fauna presente neste fragmento
vegetal é a destruição e o desmatamento que,
com o passar dos anos faz com que espécies
presentes nestas áreas fiquem ameaçadas de
extinção. A principal área de Mata de Tabuleiro
no município de São Francisco de Itabapoana é
a Estação Ecológica de Guaxindiba que abriga a
maioria das espécies aqui citadas.
Nas regiões de Restinga, a diversidade
de espécies diminui devido à resistência dos
animais
as
condições
específicas
e
características dessa vegetação, como o alto
nível de salinidade, altas temperaturas e a pouca
presença de água. No entanto, organismos que
vivem nessas áreas possuem características
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Área de Influência Direta Das
Atividades ONSHORE

específicas e só sobrevivem a essas condições.
A variação na composição das espécies, entre as
restingas, indica a necessidade de conservação
desses ambientes, para a manutenção das
espécies numa escala regional.
Em virtude do que foi mencionado,
percebe-se que os mangues são um refúgio
natural para várias espécies, sendo considerado
o berçário para organismos que vivem no
estuário e no oceano. A maioria das espécies
presente nesses fragmentos vegetais encontrase ameaçada de extinção e a preservação dos
manguezais é essencial para a sobrevivência
dessas espécies.

Área de Estudo
A Área de Influência Direta (AID) do
empreendimento foi definida como aquela que se
estende paralela à faixa marítima entre os rios
Guaxindiba e Buena e, por uma faixa de 500
metros após a rodovia RJ 196, na mesma
extensão.

Nas regiões de pastos, além das
espécies introduzidas pelo homem, outras com
capacidade de se adaptar a novos ambientes são
atraídas das áreas de Mata de Tabuleiro e
Restingas e conseguem sobreviver como, por
exemplo, a serpente falsa-coral e a cobra e aves
como o caminheiro-zumbiador e a corujaburaqueira.
Grande parte das espécies da AII é do
grupo das aves e, de acordo com o WWF Brasil,
a sobrevivência de muitas espécies típicas de
florestas depende da conservação do ambiente
natural. Áreas alteradas pelo ser humano podem
ter uma avifauna rica, mas formada somente por
espécies mais resistentes à presença e à ação
humana. Aves mais exigentes, que precisam de
ambientes intactos, desaparecem com a
degradação ambiental. Para essas espécies,
muitas vezes ameaçadas de extinção, a
existência de unidades de conservação é de
importância vital.
Em visita ao município de São Francisco
de Itabapoana foram realizadas entrevistas na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no CTA
– Centro Tecnológico de Aquicultura (projeto da
Petrobrás para monitoramento de animais
mamíferos encalhados) e na Fazenda Canaã. De
acordo com os depoimentos os animais
capturados com mais frequência são: Preguiçade-Coleira,
Jibóia,
Capivara,
tamanduápequeno, tartaruga-cabeçuda, e a baleia-franca
que teve encalhe em setembro de 2012.

Figura 6.4.15: Limites da AID

Na foz dos rios, duas áreas distintas de
mangue se desenvolvem apesar da ocupação
antrópica junto a elas: uma referente à área
urbanizada de Guaxindiba e outra, na área
Unidade de Buena da INB onde ocorre a
mineração e beneficiamento de minerais
pesados como o ilmenita, zirconita e rutilo, além
da monazita.
Na AID predomina o uso agropastoril em
região de características predominantemente
rural embora as localidades de Guaxindiba e
Buena apresentem processo de urbanização.
Fato é que, a cobertura vegetal original da AID foi
substituída por espécies vinculadas aquelas
atividades, permanecendo da cobertura nativa
fragmentos isolados sem conectividade entre
eles.
Flora
Os estudos preliminares identificaram os
principais fragmentos da AID independente das
formações vegetais que abrigassem, porém
como todos estão situados em propriedades
particulares os levantamentos conseguiram
acessar somente seis fragmentos.
A
metodologia
utilizada
nos
levantamentos de campo consistiu em percorrer
as bordas externas, posteriormente penetrando
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na parte interna enquanto se registravam todas
as espécies contidas e demais características da
fitofissionomicas do fragmento.

Família

Nome
Científic
o
Avicennia
Schaueriana

ACANTHACEAE

Cocos
nucifera
Laguncularia

COMBRETACEA
E

Racemosa
Ipomoea
pes-caprae

Figura 6.4.16: Mapa de localização dos fragmentos visitados na AID. Legenda:
01-Fragmento I; 02-Fragmento II; 03-Fragmento III; 04-Fragmento IV; 05Fragmento V; 06-Fragmento IV

Dalbergia
Ecastaphyllu
m
FABACEAE

Leucaena
Leucocephala

Descrição dos Fragmentos da AID

Sophora
Tomentosa

Fragmento I

Talipariti
MALVACEAE

Localizado na foz do rio Guaxindiba, é
caracterizado com um mangue, em estágio de
degradação devido à pressão antrópica. Inserido
dentro de uma área urbana este fragmento
apresentou as espécies típicas mais recorrentes
de mangue como: A. schaueriana (mangue
preto), L. racemosa (mangue branco) e R.
mangle (mangue vermelho).
Os levantamentos de campo do presente
estudo registram ocorrência prioritária de
espécies nativas de hábito arbóreo, embora
registre também algumas poucas arbustivas e
lianas. A área de mangue de Guaxindiba, em
função da urbanização, apresenta espécies
frutíferas que embora nativas, não pertencem ao
ambiente específico. A quixabeira é a única
espécie relacionada no Anexo II da IN06/2008
MMA (insuficiência de dados), nenhuma outra
espécies identificadas se encontra na lista de
ameaçadas.
O levantamento identificou 13 diferentes
espécies, distribuídas em 8 famílias. Devido à
antropização deste fragmento, foram três
espécies exóticas (Leucaena Leucocephala,
Psidium Guajava e Syzygium Cumini), a seguir é
apresentada a lista das espécies encontradas no
fragmento I.

Pernambucen
se
Psidium

MYRTACEAE

Guajava
Syzygium
Cumini

RHIZOPHORACE
AE

SAPOTACEAE

Hábito

Estado de
Conservação

Mangue

Arbórea

Não ameaçado

Aroeirinha

Arbórea

Não ameaçado

Coqueiro

Arbórea

Desconhecido

Manguebranco

Arbórea

Não ameaçado

Salsa-dapraia

Liana
terrestre

Não ameaçado

Veronica-dapraia

Arbustivo

Não ameaçado

Leucena

Arbórea

Exótica

Feijão-dapraia

Subarbusto

Não ameaçado

Algodão-dapraia

Arbustivo

Não ameaçado

Goiabeira

Arbórea

Exótica

Jamelão

Arbórea

Exótica

Manguevermelho

Arbórea

Não ameaçado

Quixabeira

Arbustivo

Anexo II da
IN06/2008 MMA
(insuficiência de
dados)

Schinus
Terebinthifoli
us

ARECACEAE

Nome
Popular

Rhizophora
Mangle
Sideroxylum
Obtusifolium

Fragmento II
Observando as características deste
fragmento e comparando com o DECRETO
ESTADUAL Nº 41.612, o mesmo é classificado
como:
“TIPO ARBÓREO NÃO INUNDADO Ocorre em nível topográfico mais elevado, onde
o substrato arenoso não é inundado. O dossel
arbóreo dominado por mirtáceas e leguminosas
pode exceder quinze metros de altura, com
algumas árvores emergentes alcançando cerca
de vinte metros de altura. Não existem estratos
bem definidos no sub-bosque. Em certos casos é
possível se encontrar uma mata xerofítica, com
árvores que podem alcançar até vinte metros de
altura e, em outros, esta mata apresenta uma
comunidade arbórea baixa, fechada e dominada
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por mirtáceas. Os galhos estão, em geral,
ocupados por epífitas e no estrato inferior é
comum a ocorrência de bromeliáceas.”
O levantamento constatou espécies com
predomínio de hábito arbóreo e espécies nativas,
não ameaçadas, sendo a quixabeira a única
espécie relacionada no Anexo II da IN06/2008
MMA
(insuficiência
de
dados).
Foram
encontradas 14 espécies (6 exóticas) em 11
famílias. A seguir segue a tabela com as
espécies encontradas neste fragmento:
Família
AMARANTH
ACEAE

Nome
científico

Nome
popular

Alternanthera
tenella

Habito

Apagafogoverdadeir
o

Herbác
ea

vegetação que ocorre ainda sobre os depósitos
arenosos costeiros recentes, geralmente em
substratos mais secos, sendo possível ocorrer
sedimentos com granulometria variada, podendo
estar em contato e apresentar grande
similaridade com a tipologia vegetal adjacente,
porém com padrão de regeneração diferente.”
O Fragmento tem predomínio de
espécies com hábito arbóreo e espécies nativas,
não foram encontradas espécies ameaçadas. Ao
total foram identificadas 23 espécies em 15
famílias.

Estado de
conservação

Hábito/

Estado
de
conserva
ção

Família

Nome
Científico

Nome
popular

ANACARDIAC
EAE

Tapirira
guianensis

Paupombo

Arbórea

Não
ameaçad
a

APIACEAE

Centella
asiática

Carapiá

Herbácea

Exótica

BROMELIACE
AE

Tillandsia
stricta

Tilandsia

Epífita

Não
ameaçad
a

Não ameaçada

Ocorrência

ANACARDIA
CEAE

Schinus
terebinthifolius

Aroeirinh
a

Arbóre
a

Não ameaçado

CAPPARACE
AE

Cynophalia
flexuosa

Feijão-deboi

Arbóre
a

Não ameaçado

COMBRETA
CEAE

Terminalia
catappa

Amendoe
ira

Arbóre
a

Exótica

Commelina .sp

Trapoera
ba

Herbác
ea

Não ameaçado

BURSERACEA
E

Protium
brasiliensis

Breuamescla

Arbórea

Desconhe
cido

Liana
terrest
re

Não ameaçado

COMBRETAC
EAE

Terminalia
catappa

Amendo
eira

Arbórea

Exótica

CONVOLVUL
ACEAE

Ipomoea
cairica

Cordade-viola

Trepadeira

Não
ameaçad
a

EUPHORBIAC
EAE

Sapium
glandulosum

Burraleiteira

Arbórea

Não
ameaçad
a

Acacia
auricliformis

Acaciaaustralia
na

Arbórea

Exótica

Swartzia
apetala

Laranjinh
a-domato

Arbórea

Não
ameaçad
a

Abrus
precatória

Jequitiri

Herbácea

Exótica

Andira
fraxinifolia

Angelimdoce

Arbórea

Não
ameaçad
a

Delonix regia

Flamboia
nt

Arbórea

Exótica

Inga
marginata

Ingáfeijão

Arbórea

Não
ameaçad
a

Arbórea

Desconhe
cido

CONVOLVU
LACEAE

Ipomoea
caprae

EUPHORBIA
CEAE

Ricinus
communis

Mamona

Arbust
o

Exótica

FABACEAE

Leucaena
leucocephala

Leucena

Arbóre
a

Exótica

Arbust
o

Não ameaçado

pes-

Senna pendula
Sophora
tomentosa

Feijão-dapraia

Subarb
usto

Não ameaçado

MELIACEAE

Melia
azedarach

Para-raio

Arbóre
a

Exótica

MALVACEA
E

Sida.sp

Relógiodevaqueiro

Herbác
ea

Não ameaçado

SAPOTACEA
E

Sideroxylum
obtusifolium

Quixabeir
a

Arbóre
a

Anexo
II
da
IN06/2008
MMA
(insuficiência
de
dados)

VERBENACE
AE

Lantana
câmara

Cambará

Herbác
ea

Não ameaçado

FABACEAE

Fragmento III
Este fragmento encontra-se mais
afastado da restinga, estando separado pela RJ
189. Suas características lhe confere uma
tipologia descrita na RESOLUÇÃO CONAMA nº
417 como sendo de:
“Transição entre Vegetação de
Restinga e outras Tipologias Vegetacionais:

LAURACEAE

Ocotoea

MALPIGHIAC
EAE

Byrsonima
sericea

Muricida-praia

Arbórea

Não
ameaçad
a

MALVACEAE

Urena lobata

Malvaroxa

Herbácea

Não
ameaçad
a

MYRTACEAE

Syzygium
cumini

Jamelão

Arbórea

Exótica
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Eugenia
uniflora

Pitanguei
ra

Arbórea

Não
ameaçad
a

Campomanes
ia dichotoma

Guabirob
a

Arbórea

Desconhe
cido

Guapira

Joãomole

Arbórea

Não
ameaçad
a

Arbórea

Não
ameaçad
a

Arbórea

Não
ameaçad
a

NYCTAGINAC
EAE
Guapira SP.

RUBIACEAE

SAPINDACEA
E

Bathysa sp.

Cupania
racemoosa

Camboat
á-defolhamiúda

Arbórea

Não
ameaçad
a

Senna pendula

MALVACEAE

MYRTACEAE

“TIPO ARBÓREO PERIODICAMENTE
INUNDADO - Ocorre nas depressões entre
cristas ou cordões arenosos e nas margens de
lagoas, em geral ficando o solo inundado na
estação chuvosa. Existe uma camada espessa
de serrapilheira sobre o solo. O dossel arbóreo
atinge cerca de vinte metros de altura, sendo o
sub-bosque pouco denso e com a presença de
vegetação herbácea no chão, incluindo
populações de bromeliáceas.”

Não ameaçada

Senna
occidentalis

Mata-pasto

Subarbu
sto

Não ameaçada

Inga marginata

Ingá-feijão

Arbórea

Não ameaçada

Sida linifolia

Lingua-detucano

Herbáce
a

Não ameaçada

Eriotheca
pentaphylla

Imbiruçubranco

Arbórea

Não ameaçada

Campomanesia

Guabiroba

Arbórea

Desconhecido

Dichotoma
NYCTAGINA
CEAE

Guapira

Maria-mole

Arbórea

Não ameaçada

POACEAE

Megathyrsus
maximus

Capimcolonião

Herbáce
a

Exótica

Cynodon
dactylon

Capim-decachorro

Herbáce
a

Não ameaçada

Melinis repens

Capimfavorito

Herbáce
a

Não ameaçada

RUBIACEAE

Borreria

Poaia-dapraia

Herbáce
a

Não ameaçada

SAPINDACE
AE

Alophyllus
puberulus

Vacum

Arbustiv
a

Não ameaçada

Cupania
emarginata

Camboatáda-praia

Arbórea

Não ameaçada

Cupania
racemoosa

Camboatáde-folhamiúda

Arbórea

Não ameaçada

SAPOTACEA
E

Sideroxylum
obtusifolium

Quixabeira

Arbustiv
a

Anexo
II
da
IN06/2008 MMA
(insuficiência de
dados)

SOLANACEA
E

Cestrum
axillare

Coerana

Arbustiv
a

Não ameaçada

Fragmento IV
Este fragmento é uma área alagadiça
com espécies exóticas e algumas pioneiras. As
árvores (de poucas espécies) ficam nas bordas
do fragmento. Estas características são citadas
no DECRETO ESTADUAL Nº 41.612, assim o
mesmo é classificado como:

Arbustiv
a

O levantamento de campo constatou o
predomínio de espécies nativas não ameaçadas,
principalmente de hábito arbóreo. A quixabeira é
a única espécie relacionada no Anexo II da
IN06/2008 MMA (insuficiência de dados).
Família

Nome
Científico

Nome
popular

Hábito/

ANACARDIA
CEAE

Schinus

Aroeirinha

Arbórea

Não ameaçada

APOCYNACE
AE

Tabernaemont
ana

Leiteira

Arbórea

Não ameaçada

ocorrênc
ia

Estado
de
conservação

Terebinthifolius

Figura 6.4.17: Estrada de acesso

Salzmannii
COMBRETA
CEAE

Terminalia
catappa

Amendoeir
a

Arbórea

Exótica invasora

CUCURBITA
CEAE

Melancium

Melancia

Herbáce
a

Não ameaçada

FABACEAE

Mimosa
bimucronata

Maricá

Arbórea

Não ameaçada
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BIGNONIACEAE

Jacaranda
bracteata

Caróbinh
a

Arbórea/
nativa

Desconh
ecido

BROMELIACEAE

Bromelia
antiacantha

Gravatáda-praia

Herbácea/
nativa

Não
ameaça
da

CACTACEAE

Cereus
fernambuscensis

Lam.

Arbusto/
nativa

Não
ameaça
da

CLUSIACEAE

Clusia fluminensis

Cebolada-praia

Arbusto/
nativa

Não
ameaça
da

EUPHORBIACEAE

Cnidoscolus sp.

Herbácea/
nativa

Não
ameaça
da

FABACEAE

Andira fraxinifolia

Angelimdoce

Arbórea/
nativa

Não
ameaça
da

Mimosa
bimucronata

Maricá

Arbórea/
nativa

Não
ameaça
da

Arbórea/
nativa

Desconh
ecido

Herbácea/
nativa

Não
ameaça
da

Arbusto/
nativa

Desconh
ecido

Figura 6.4.18: Gabiroba

Fragmento V
Este fragmento está localizado próximo a
RJ 189 e segundo o DECRETO ESTADUAL Nº
41.612, é classificado como:
“TIPO ARBÓREO NÃO INUNDADO Ocorre em nível topográfico mais elevado, onde
o substrato arenoso não é inundado. O dossel
arbóreo dominado por mirtáceas e leguminosas
pode exceder quinze metros de altura, com
algumas árvores emergentes alcançando cerca
de vinte metros de altura. Não existem estratos
bem definidos no sub-bosque. Em certos casos é
possível se encontrar uma mata xerofítica, com
árvores que podem alcançar até vinte metros de
altura e, em outros, esta mata apresenta uma
comunidade arbórea baixa, fechada e dominada
por mirtáceas. Os galhos estão, em geral,
ocupados por epífitas e no estrato inferior é
comum a ocorrência de bromeliáceas.”
O levantamento constatou o predomínio
de espécies arbóreas e presença significativa de
herbáceas. Constituído por espécies não
ameaçadas, sendo o pau pombo (Tapirira
guianensis) a espécie mais abundante.
Familia

ANACARDIACEAE

Nome científico

Tapirira guianensis

ASTERACEAE

Soliva
anthelmifolia

ASTERACEAE

Chromolaena

Nome
popular

Hábito/
Ocorrência

Estado
de
conserv
ação

Paupombo

Arbórea/
nativa

Não
ameaça
da

Roseta

Herlócia/
nativa

Não
ameaça
da

Herbácea/
nativa

Não
ameaça
da

LAURACEAE

Ocotea sp.

MALVACEAE

Waltheria

MELASTOMATAC
EAE

Tibouchina sp.

MORACEAE

Ficus mariae

Matapau-dabaixada

Arbórea/
nativa

Não
ameaça
da

MYRTACEAE

Syzygium cumini

Jamelão

Arbórea/
subespont
anea

Exótica
invasora

Eugenia punicifolia

Cambuíredondo

Arbórea/
nativa

Não
ameaça
da

PERACEAE

Pera glabrata

Tabocuva

Arbórea/
nativa

Não
ameaça
da

POACEAE

Cynodon dactylon

Capimdecachorro

Herbácea/
nativa

Não
ameaça
da

Melinis repens

Capimfavorito

Herbácea/
subespont
anea

Não
ameaça
da

Arbórea/
nativa

Não
ameaça
da

Arbórea/
nativa

Não
ameaça
da

Arbusto/
nativa

Desconh
ecido

Herbácea/
nativa

Não
ameaça
da

Liana/
nativa

Desconh
ecido

POLYGONACEAE

Coccoloba sp.

PRIMULACEAE

Myrsine umbellata

RUBIACEAE

Bathysa sp.

RUTACEAE

Borreria sp.

SAPINDACEAE

Serjanea sp.
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Douradin
ha

Capororo
cavermelha

Poaia-dapraia

metros de altura, com possibilidade de
ocorrência de estratificação, epífitas, trepadeiras
e acúmulo de serapilheira, sendo encontrada em
áreas
bem
drenadas
ou
paludosas,
principalmente em dunas semifixas e fixas,
depressões, cordões arenosos, planícies e
terraços arenosos;
Vegetação Arbórea de Restinga:
Vegetação densa com fisionomia arbórea,
estratos arbustivos e herbáceos geralmente
desenvolvidos e acúmulo de serapilheira,
comportando também epífitos e trepadeiras.”
Figura 6.4.19: Ocotea sp.

Familia

Nome
científico

Nome
popular

Hábito/
Origem

Estado de
conservaçã
o

AMARANT
HACEAE

Alternanthera
tenella

Apagafogoverdade
iro

Herbácea
/ nativa

Não
ameaçada

ANACARDI
ACEAE

Mangifera
indica

Mangue
ira

Arbórea/

Exótica
invasora

Anacardium
occidentale

Cajueiro

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada

ANNONACE
AE

Annona
sylvatica

Frutapinha

Herbácea
/ nativa

Não
ameaçada

ARAUCARI
A

Araucaria
columnaris

Pinheiro
-denatal

Arbórea/
exótica

Exótica
cultivada

ARECACEAE

Cocos nucifera

Coqueir
o

Arbórea/

Desconheci
do

Emilia
forsbergii

Serralhi
nha

Herbácea
/ nativa

Não
ameaçada

Dracaena sp.

Dracena

Arbustos/
exótica

Exótica
cultivada

Porophylum
ruderale

Couvinh
a

Herbácea
/ nativa

Não
ameaçada

BLECHNACE
AE

Blechinu sp.

Blequin
o

Arbustos/
nativa

Não
ameaçado

BORAGINA
CEAE

Varronia
curassavica

Ervabaleeira

Arbustos/
nativa

Não
ameaçada

CAPPARAC
EAE

Cynophalia
flexuosa

Feijãode-boi

Arbórea/
nativa

CASUARIN
ACEAE

Casuarina
equisetifolia

Casuarin
a

Arbórea/
exótica

Exótica
cultivada

COMBRETA
CEAE

Terminalia
catappa

Amendo
eira

Arbórea/

Exótica
invasora

CONVOLVU
LACEAE

Ipomoea
imperati

Couvemarinha

Herbácea
/

Ipomoea pescaprae

Salsada-praia

Remirea
maritima

Remiréi
a

Figura 6.4.20: Pau-pombo
ASTERACEA
E

Fragmento VI
Este fragmento está localizado dentro na
Indústria Nuclear do Brasil, na localidade de
Buena, sendo o único fragmento onde foi
identificada uma espécie ameaçada de extinção,
a Jacquinia armillaris - Anexo I da IN06/2008
MMA. Registra-se ainda a presença do
Sideroxylum obtusifolium - Anexo II da IN06/2008
MMA (insuficiência de dados).
Contudo devido à proximidade com um
pequeno centro urbano observou se a presença
de diversas espécies exótica, predomina neste
fragmento a vegetação distribuída principalmente
entre hábito arbóreo e herbáceo.
Observando
as
caraterísticas
encontradas e comparando com a RESOLUÇÃO
CONAMA nº 417 podemos classificar este
fragmento como:
“Vegetação Arbustiva de Restinga:
vegetação constituída predominantemente por
plantas arbustivas apresentando até 5 (cinco)

subespon
tanea

subespon
tanea

subespon
tanea

Não
ameaçada

Nativa
Liana
terrestre/

Não
ameaçado

Nativa
CYPERACEA
E
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Herbácea
/
Nativa

Não
ameaçada

EUPHORBI
ACEAE

Euphorbia
prostrata

Quebrapedrafalso

Herbácea
/

FABACEAE

Delonix regia

Flamboi
ant

Arbórea/

Não
ameaçada

PRIMULAC
EAE

Jacquinia
armillaris

Barbasc
o

Nativa

Senna pendula

Arbusto/
nativa

Não
ameaçado

Mimosa sp.

Herbácea
/ nativa

Não
ameaçada

Mimosa
caesalpiniifoli
a

Sabiá

Arbustos/
nativa

Não
ameaçada

Leucaena
leucocephala

Leucena

Arbórea /

Exótica
invasora

Sophora
tomentosa

Feijãoda-praia

Inga
marginata

Ingáfeijão

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada

Dalbergia
ecastaphyllum

Veronic
a-dapraia

Arbustos/
nativa

Não
ameaçada

Centrosema
brasilianum

Centros
ema

Herbácea
/ nativa

Não
ameaçada

Crotalaria

Guizodecascavel

Herbácea
/
subespon
tanea

Cassytha
filiformis

Cipóchumbo

Trapadeir
a
hemipara
sita/

Subarbus
to/

Nativa

Anexo I da
IN06/2008
MMA
(ameaçada
de
extinção)

Exótica

subespon
tânea

subespon
tanea

Regenera
ção/

SOLANACE
AE

VERBENAC
EAE

Não
ameaçado

Cestrum
axillare

Coerana

Arbustos/
nativa

Não
ameaçada

Labramia
bojerii

Abricóda-praia

Arbórea/

Exótica
invasora

Sideroxylum
obtusifolium

Quixabe
ira

Arbustos/
nativa

Anexo II da
IN06/2008
MMA
(insuficiênci
a de dados)

Lantana
camara

Cambar
á

Herbácea
/ nativa

Não
ameaçada

Lantana
camara

Camará

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada

Exótica

Nativa

LAURACEA
E

Não
ameaçada

Nativa
MALVACEA
E

Talipariti
tiliaceum

Algodão
-dapraia

Arbórea/
exótica

Exótica
invasora

MYRTACEA
E

Psidium
guajava

Goiabeir
a

Arbórea/
subespon
tanea

Exótica
invasora

Syzygium
cumini

Jamelão

Arbórea/

Exótica
invasora

Eucalyptus sp.

Eucalipt
o

NYCTAGIN
ACEAE

Guapira sp.

POACEAE

Urocloa
decumbens

subespon
tanea

Braquiár
ia

Arbórea/
exótica

Exótica
cultivada

Arbustos/
nativa

Não
ameaçada

Herbácea
/

Exótica
invasora

Figura 6.4.21: Jaquinia brasiliensis

subespon
tanea
Sporobolus
indicus aff.

Herbácea
/

Figura 6.4.22: Jaquinia brasiliensis

Não
ameaçada

Arborização Urbana

Nativa
Megathyrsus
maximus

Capimcolonião

Herbácea
/

Exótica
invasora

subespon
tanea
POLYGONA
CEAE

Triplaris
americana

Pauformiga

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada

O levantamento da arborização urbana
dentro dos limites da AID ocorreu nas localidades
de Guaxindiba e Buena, onde foi caracterizada a
utilização de espécies vegetais nativas e
exóticas, sendo que estas últimas predominam
68% sobre as nativas. Também ficou registrado
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o predomínio de hábito arbóreo. Algumas
espécies que embora sejam nativas e/ou
cultivadas em outras regiões do Brasil são
consideradas, neste relatório, como invasoras na
área de estudo. A quixabeira é a única espécie
relacionada no Anexo II da IN06/2008 MMA
(insuficiência de dados), nenhuma outra espécie
identificada se encontra na lista de ameaçadas.
Familia

ANACARDIAC
EAE

Nome
científico

Nome
popular

Hábito/

Mangifera
indica

Mangu
eira

Arbórea/

ocorrênc
ia

subespo
ntanea

Schinus
terebinthif
olius

Aroeirin
ha

Arbórea/
nativa

Schinus
terebinthif
olius

Aroeirin
ha

Arbórea/

Spondias
dulcis

Cajámanga

Arbórea/

Mangifera
indica

Mangu
eira

Arbórea/

Schinus
molle

Aroeirapiriquit
a

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada

ANNONACEA
E

Annona
sylvatica

Frutapinha

herbáce
a/ nativa

Não
ameaçada

APOCYNACE
AE

Nerium
oleander

Espirra
deira

Arbustiv
o/

Exótica
cultivada

nativa

exótica

subespo
ntanea

Não
ameaçada

Arbórea/

Spathodea
campanula
ta
Spathodea
campanula
ta
CACTACEAE

Opuntia
ficus-indica

Cynophalia

Espatód
ea

Arbórea/
exótica

Exótica
cultivada

Palmaforragei
ra

Arbustiv
o/

Exótica
invasora

Feijãode-boi

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada

Casuari
na

Arbórea/
exótica

Exótica
cultivada

Oití

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada
Exótica
invasora

exótica

Exótica
cultivada

subespo
ntanea

Terminalia

Amend
oeira

Arbórea/

catappa

FABACEAE

Delonix
regia

Flamboi
ant

Arbórea/

Machaeriu
m hirtum

Borrach
udo

Arbórea/

Erythrina
variegata

Eritrinavariega
da

Arbórea/

Acacia
auricliform
is

Acaciaaustrali
ana

Arbórea/

Gliricidia
sepium

Gliricidi
a

Arbórea/

Erythrina
variegata

Eritrinavariega
da

Arbórea/
exótica

Exótica
cultivada

Delonix
regia

Flamboi
ant

Arbórea/

Exótica

Exótica
cultivada

Albizia
lebbeck

Albizia

Arbórea/

Exótica
cultivada

Bauhinia
purpurea

Patadevacarosa

Arbórea/
exótica

Exótica
cultivada

Calliandra

Caleand
ra

Arbustiv
o/

Não
ameaçada

Palmeir
a-rabodepeixegraúda

Arbórea/

Coccothrin
ax
barbadensi
s

Palmeir
a-leque

Arbórea/

Roystonea
oleraceae

Palmeir
aimperia
l

Arbórea/

ARAUCARIAC
EAE

Araucaria
columnaris

Pinheir
o-denatal

Arbórea/

ASPARAGACE
AE

Beaucarne
a

Patadeelefant
e

Arbórea/
exótica

Exótica
cultivada

Paud'agua

Arbustiv
o/

Exótica
cultivada

exótica

Arbórea/

COMBRETAC
EAE

Exótica
invasora

Caryota
urens

exótica

Espatód
ea

Licania

Arbórea

exótica

Exótica
invasora

CHRYSOBALA
NACEAE

Exótica
cultivada

Coqueir
o

exótica

Arbustiv
o/

Casuarina

Cocos
nucifera

nativa

Exótica
cultivada

CASUARINAC
EAE

Leiteira

Dracaena
fragans

Ipê-dejardim

flexuosa

Tabernaem
ontana
salzmannii

recurvata

Tecoma
stans

Arbustiv
o/

subespo
ntanea

Não
ameaçada

exótica

ARECACEAE

Dracen
a

exótica
BIGNONIACE
AE

Estado de
conservaç
ão
Exótica
invasora

Dracaena

Não
ameaçada

Exótica
cultivada

Exótica
cultivada

exótica

equisetifoli
a

tomentosa

inaequilate
ra
Clitoria
fairchildian
a
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subespo
ntanea

Exótica

subespo
ntanea

nativa

exótica

subespo
ntanea

subespo
ntanea

Não
ameaçada
Exótica
cultivada
Exótica
invasora

Não
ameaçada

subespo
ntanea

subespo
ntanea

Exótica
invasora

nativa
Sombre
iro

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada

Cassia
fistula

Canafist
ula

Poincianell
a

Arbórea/
exótica

Exótica
cultivada

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada

Exótica
invasora

pluviosa

LAURACEAE

MALVACEAE

Leucaena
leucocepha
la

Leucen
a

Arbórea/

Persea
americana

Abacate
iro

Arbórea/

Pachira
glabra

Castanh
a-domaranh
ão

Arbórea/

Talipariti

Algodã
o-dapraiaverdad
eiro

Arbustiv
o/

Hibiscus
rosasinensis

Graxadeestudan
te

Arbustiv
o/

Melia
azedarach

Pararaio

Arbórea/

Morus
nigra

Amoradachina

Arbustiv
o/

Ficus
benjamina

Figueira
benjami
na

Arbórea/

Syzygium
jambos

Jambo

Arbórea/

Syzygium
cumini

Jamelã
o

Arbórea/

Psidium
guajava

Goiabei
ra

Arbórea/

Eugenia
uniflora

Pitangu
eira

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada

Psidium
guajava

Goiabei
ra

Arbórea/

Exótica
invasora

pernambuc
ense

MELIACEAE

MYRTACEAE

OLEACEAE

subespo
ntanea

exótica

subespo
ntanea

Exótica
cultivada
Não
ameaçada

Não
ameaçada

nativa

Exótica
cultivada

exótica

subespo
ntanea

Exótica
invasora

Exótica
cultivada

subespo
ntanea

exótica

subespo
ntanea

subespo
ntanea

subespo
ntanea

subespo
ntanea

Exótica
cultivada

Exótica
invasora

Exótica
invasora

Exótica
invasora

Ligustrum
lucidum

Alfeneir
o-dachina

Arbórea/
exótica

Exótica
cultivada

POLYGONAC
EAE

Triplaris
americana

Pauformiga

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada

RUBIACEAE

Genipa
americana

Genipa
po

Arbórea/
nativa

Não
ameaçada

Murraya
paniculata

Murta

Arbórea/
exótica

Exótica
cultivada

Sideroxylu
m

Quixab
eira

Arbustiv
o/ nativa

Anexo II
da
IN06/200
8
MMA
(insuficiên
cia
de
dados)

SAPOTACEAE

obtusifoliu
m

Fauna
Na Área de Influência Direta a provável
ocorrência de fauna está associada aos
fragmentos vegetais costeiros de restinga
arbórea não inundável, inundável periódica e
arbustiva de restinga ou ainda espécies
relacionadas aos ambientes de pastos ou cultivo,
que são as coberturas vegetais predominantes
nesta AID.
Como estes fragmentos vegetais além
da previsão de serem preservados já foram
objeto de estudo e aprovação do Condomínio
Industrial e Terminal Portuário Porto Norte
Fluminense, através da LP nº IN 0043610, não se
faz necessária a metodologia de captura e
campanhas em época de chuva e de seca, sendo
portanto desenvolvida através de observação
direta, sem capturas, e comparadas à bibliografia
especializada e verificadas em entrevistas locais.
Fauna associada a Fragmentos Vegetais
Costeiros de Restinga
Nestes ambientes de restinga ocorrem
espécies endêmicas como o sapo de restinga, a
perereca verde, a perereca de capacete e a ave
saíra-peruviana. Entre as espécies ameaçadas
de extinção registra-se: perereca-de-bromélia, o
cachorro do mato, a tartaruga-verde, a tartarugade-pente, a tartaruga-oliva, a tartaruga-de-couro
e a tartaruga-cabeçuda, esta última que se
reproduz na região costeira de São Francisco de
Itabapoana.
Herpetofauna
ANFÍBIOS
Família

Espécie

Nome vulgar

Família
Bufonidae

Rhinella granulosa

Sapogranuloso

Rhinella crucifer

Sapo-cururu

Espécie
importância
científica

Dendrophryniscus
leucomystax

Sapo-darestinga

Espécie
endêmica

Hypsiboas
albomarginatus

pererecaverde

Espécie
endêmica

Aparasphenodon
brunoi

perereca-decapacete

Espécie
endêmica

Scinax perpusillus

Perereca-debromélia

Ameaçada
extinção

Leptodactylus fuscus

Rãassobiadora

Espécie invasora

Família Hylidae

Leptodactylidae
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Observação

de

de

Mastofauna
RÉPTEIS
MAMÍFEROS

Família

Espécie

Nome vulgar

Anguidae

Diploglossus
lessonae

Lagarto-liso

Xenedon merremii

Serpenteboipeva

Thamnodynastes
pallidus

Serpente-correcampo

Lampropeltis
triangulum

Serpente-falsacoral

Mastigodryas
bifossatus

Jararacuçu-dobrejo

Teidae

Tupinambis
merianae

Lagarto-teiú

Iguanidae

Liolaemus lutzae

Lagartixa-deareia

Cheloniidae

Chelonia mydas

Tartaruga-verde

Ameaçada
extinção

de

Caretta caretta

Tartarugacabeçuda

Ameaçada
extinção

de

Eretmochelys
imbricata

Tartaruga-depente

Ameaçada
extinção

de

Lepidochelys
olivacea

Tartaruga-oliva

Ameaçada
extinção

de

Dermochelys
coriacea

Tartaruga-decouro

Ameaçada
extinção

de

Colubridae

Dermochelys

Observação

Espécie
importância
comercial

Nome vulgar

Observação

Cuculidae

Crotophaga ani

Anu-preto

Jacanidae

Vanellus chilensis

Quero-quero

Anatidae

Dendrocygna
autumnalis

Asa-branca

Tyrannidae

Pitangus
sulphuratus

Bem-te-vi

Strigidae

Athene cunicularia

Coruja-buraqueira

Motacillidae

Anthus lutescens

Caminheiro-zumbiador

Espécie
migratória

Passeridae

Passer domesticus

Pardal

Espécie
exótica

Coerebidae

Thraupis sayaca

Sanhaçu-cinzento

Mimidae

Mimus gilvus

Sabiá-da-praia

Falconidae

Falco femoralis

Gavião-de-coleira

Thraupidae

Tangara
peruviana

Saíra-peruviana

Rhamphocelus
bresilius

Tié-sangue

Amazilia fimbriata

Beija-flor-de-gargantaverde

Trochilidae

Nome vulgar

Observação

Cerdocyon thous

Cachorro-domato

Ameaçada
extinção

Procyonidae

Procyon
cancrivorous

Guaxinim

de

Rattus novergicus

Ratazana

Espécie exótica

Hydrochoerus
hydrochaeris

Capivara

Espécie
importância
comercial

de

Didelphidae

Didelphis aurita

Gambá-deorelha-preta

Espécie
importância
cinetífica

de

Felidae

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato

Molossidae

Mulussus spp.

Morcego-caudade-rato

Phyllostomidae

Carollia
perspicillata

Morcego-decauda-curta

Desmodus rotundus

Morcegovampiro

Myotis Nigricans

Morcego-preto

de

AVES
Espécie

Espécie

Canidae

Rodentia

Avifauna

Família

Família

Vespertilionidae

Fauna associada as Regiões de Pastos
Em função das modificações sofridas
para transformação do ambiente natural em
áreas de produção agropastoril, a fauna nestes
locais de pasto ou cultivo é composta por
espécies
introduzidas
para
criação
e
subsistência ou, associam-se a esta por razões
diversas, assim não há registro de espécies
endêmicas. Entre os mamíferos, a capivara,
espécie cinegética, é um animal protegido por lei,
por ser frequentemente capturada para criação
em cativeiro ou para serem abatidas como carne
de caça. Devido às ações antrópicas algumas
espécies invasoras podem ser encontradas
como a perereca verde e a ratazana. Registra-se
ainda a rã-manteiga como espécie cinegética.
Herpetofauna
ANFÍBIOS

Espécie
endêmica

Família

Espécie

Nome
vulgar

Observação

Leptodactylidae

Leptodactylus
fuscus

Rãassobiadeira

Espécie invasora

Leptodactylus
ocellatus

Rã-manteiga

Espécie de importância
comercial
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RÉPTEIS
Família

Espécie

Nome vulgar

Observação

Geckonidae

Hemidactylus
mabouia

Lagartixa-de-parede

Espécie exótica

Tropiduridae

Tropidurus torquatus

Calango

Colubridae

Thamnodynastes
pallidus

Serpente-corre-campo

Lampropeltis
triangulum

Serpente-falsa-coral

Pseustis sulphureus

Cobra

Suidae

Sus domesticus

Porco branco

Espécie de
importância
comercial
introduzida
pelo
homem

Equidae

Equus
caballus

ferus

Cavalo quarto de
milha

Espécie de
importância
comercial
introduzida
pelo
homem

Equus
caballus

ferus

Cavalo mangalarga

Espécie de
importância
comercial
introduzida
pelo
homem

Avifauna
AVES
Família

Espécie

Nome vulgar

Observação

Cathartidae

Coragyps atratus

Urubu-de-cabeça-preta

Jacanidae

Vanellus chilensis

Quero-quero

Anatidae

Dendrocygna
autumnalis

Asa-branca

Emberizidae

Ammodramus
humeralis

Tico-tico-do-campoverdadeiro

Cuculidae

Guira guira

Anu-branco

Furnariidae

Furnarius rufus

João-de-barro

Motacillidae

Anthus lutescens

Caminheiro-zumbiador

Espécie
migratória

Passeridae

Passer domesticus

Pardal

Espécie
exótica

Columbidae

Columbina
talpacoti

Rolinha-roxa

Mimidae

Mimus saturninus

Sabiá-do-campo

Strigidae

Athene cunicularia

Coruja-buraqueira

Mastofauna
MAMÍFEROS
Família

Espécie

Nome vulgar

Molossidae

Mulussus spp.

Morcego-caudade-rato

Phyllostomidae

Carollia
perspicillata

Morcego-decauda-curta

Desmodus
rotundus

Morcego-vampiro

Vespertilionidae

Myotis Nigricans

Morcego-preto

Rodentia

Rattus
novergicus

Ratazana

Espécie
exótica

Hydrochoerus
hydrochaeris

Capivara

Espécie de
importância
comercial

Bos taurus

Boi nelore

Espécie de
importância
comercial
introduzida
pelo
homem

Bovidae

Observação
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Listagem Florística
A seguir é apresentada uma listagem florística do levantamento de campo realizado na Área de
Influência Direta – AID do empreendimento.
Nome científico/Autor

Nome popular
citado
Mangue

Hábito vegetativo

Estado de conservação

Arbórea

Não ameaçado

Apaga-fogoverdadeiro
Cajueiro

Herbácea

Não ameaçada

Arbórea

Não ameaçada

ACANTHACEAE

1

AMARANTHACEA
E
ANACARDIACEAE

2

Avicenniaschaueriana
Stapf&Leechm. ex Moldenke
AlternantheratenellaCola

3

AnacardiumoccidentaleL.

4

AstroniumgraveolensJacq.

Guaritá

Arbórea

Não ameaçada

5

Mangifera indica L.

Mangueira

Arbórea

Exótica

6

SchinusterebinthifoliusRaddi

Aroeirinha

Arbórea

Não ameaçada

7

SchinusmolleL.

Aroeira-piriquita

Arbórea

Não ameaçada

8

SpondiasdulcisParkinson

Cajá-manga

Arbórea

Exótica

9

TapiriraguianensisAubl.

Pau-pombo

Arbórea

Não ameaçada

10

Guatteriasp.

Pindaíbuna

Arbórea

Não ameaçada

11

Morfoespéciesp.6

Arbusto

Não ameaçada

ANNONACEAE

12

AnnonasylvaticaA.St. Hill.

Fruta-pinha

Herbácea

Não ameaçada

APIACEAE

13

Centella asiática (L.) Urb.

Carapiá

Herbácea

Exótica

APOCYNACEAE

14

Aspidospermasp.

Peroba

Arbórea

Não ameaçada

15

AspidospermaaustraleMull. Arg.

Guatambu-amarelo

Arbórea

Não ameaçada

16

SalzmanniiA. DC.

Leiteira

17

NeriumoleanderL.

Espirradeira

Arbustivo

Exótica

ARACEAE

18

Phylodendronsp.

Filodendro

Epífita

Desconhecido

ARAUCARIACEAE

19

Pinheiro-de-natal

Arbórea

Exótica

ARECACEAE

20

Araucariacolumnaris (Forst.)
Hooker
Astrocariumsp.

Astrocarium

Palmeira

Não ameaçada

21

CaryotaurensL.

Arbórea

Exótica

22

Coccothrinaxbarbadensis(Lodd.
ex Mart.) Becc.
Cocos nuciferaL.

Palmeira-rabo-depeixe-graúda
Palmeira-leque

Arbórea

Exótica

23
24

Não ameaçada

Coqueiro

Roystoneaoleraceae(Jacq.) O.F.
Cook
Dracaenasp.

Palmeira-imperial

Arbórea

Exótica

Dracena

Arbustos

Exótica

26

BeaucarnearecurvataLem.

Pata-de-elefante

Arbórea

Exótica

27

Dracaenafragans(L.) KerGawl.

Pau-d'agua

Arbustivo

Exótica

ASTERACEAE

28

Chromolaenasp.

Herbácea

Não ameaçada

ASTERACEAE

29

Morfoespéciesp.4

30

EmiliaforsbergiiNicolson

Serralhinha

Herbácea

Não ameaçada

31

Porophylumruderale(Jacq.) Cass.

Couvinha

Herbácea

Não ameaçada

32

Solivaanthelmifolia(Juss.) Sweet

Roseta

Herlócia

Não ameaçada

33

Caróbinha

Arbórea

Desconhecido

34

JacarandabracteataBureu&K.Sch
um.
SpathodeacampanulataP. Beauv.

Espatódea

Arbórea

Exótica

35

Tecomastans(L.) Juss. exKunth

Ipê-de-jardim

Arbustivo

Exótica

36

Blechinum

Blequino

Arbustos

Não ameaçado

ASPARAGACEAE

BIGNONIACEAE

BLECHNACEAE

25

Herbácea
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BORAGINACEAE

37

VarroniacurassavicaJacq.

Erva-baleeira

Arbustos

Não ameaçada

BROMELIACEAE

38

BromeliaantiacanthaBertol.

Gravatá-da-praia

Herbácea

Não ameaçada

39

TillandsiastrictaSol.

Tilandsia

Epífita

Não ameaçada

BURSERACEAE

40

Breu-amescla

Arbórea

Desconhecido

CACTACEAE

41

Arbusto

Não ameaçada

42

Protium brasiliensis (Spreng.)
Engl.
Brasiliopuntia brasiliensis (willd.)
A. Berger.
Cereusfernambuscensis

Lam.

Arbusto

Não ameaçada

43

Opuntiaficus-indica (L.) Mill.

Palma-forrageira

Exótica

CAPPARACEAE

44

Cynophalia flexuosa (L.) J.Presl.

Feijão-de-boi

Arbustivo
subespontânea
Arbórea

CASUARINACEAE

45

Casuarina

Arbórea

Exótica cultivada

CHRYSOBALANAC
EAE
CLUSIACEAE

46

Casuarina equisetifoliaJ.R. & G.
Forst.
Licania tomentosa (Benth.)
Fritsch
ClusiafluminensisPlanch. &Triana

Oití

Arbórea

Não ameaçada

Cebola-da-praia

Arbusto

Não ameaçada

COMBRETACEAE

48

Arbórea

Não ameaçado

47

49

Laguncularia racemosa (L.)
C.F.Gaertn.
TerminaliacatappaL.

Amendoeira

Arbórea

Exótica invasora

COMMELINACEAE

50

Commelinasp.

Trapoeraba

Herbácea

Não ameaçado

CONVOLVULACEA
E

51

Ipomoeaimperati(Vahl.) Griseb

Couve-marinha

Herbácea

Não ameaçada

52

Ipomoeapes-caprae(L.) R. Br.

Salsa-da-praia

Liana terrestre

Não ameaçado

53

Ipomoeacairica(L.) Sweet.

Corda-de-viola

Trepadeira

Não ameaçada

CUCURBITACEAE

54

Melanciumsp.

Melancia

Herbácea

Não ameaçada

CYPERACEAE

55

Remirea marítima Aubl.

Remiréia

Herbácea

Não ameaçada

ERYTHROXYLACE
AE
EUPHORBIACEAE

56

ErythroxylumpulchrumA.St.-Hil.

Arco-de-pipas

Arbórea

Não ameaçada

57

Branquilho

Arbórea

Não ameaçada

Chulé

Arbusto

Não ameaçada

59

Sebastianiaaff. Brasiliensis
Spreng.
Actinostemonverticillatus(Klotzsc
h.) Baill.
Cnidoscolussp.

Herbácea

Não ameaçada

60

EuphorbiaprostrataAiton

Quebra-pedra-falso

Herbácea

Não ameaçada

61

EuphorbiatirucaliiL.

Gaiolinha

Arbórea

Exótica

62

MargaritarianobilisL. f.

Figueirinha

Arbórea

Não ameaçada

58

FABACEAE

63

RicinuscommunisL.

Mamona

Arbusto

Exótica

64

Sapiumglandulosum(L.) Morong

Burra-leiteira

Arbórea

Não ameaçada

65

Sucanga

Arbórea

Não ameaçada

66

Senefelderasp. verticilata(Vell.)
Croizat.
Mimosa sp.

Herbácea

Não ameaçada

67

Abrusprecatoria

Jequitiri

Herbácea

Exótica

68

AcaciaauricliformisBenth.

Acacia-australiana

Arbórea

Exótica

69

Albizialebbeck(L.) Benth.

Albizia

Arbórea

Exótica

70

AndirafraxinifoliaBenth.

Angelim-doce

Arbórea

Não ameaçada

71

Bauhinia purpúrea L.

Pata-de-vaca-rosa

Arbórea

Exótica

72

CalliandrainaequilateraRusb.

Caleandra

Arbustivo

Não ameaçada

73

Cassia fistula L.

Canafistula

Arbórea

Exótica

74

Centrosemabrasilianum(L.)
Benth.
ClitoriafairchildianaR.A.Howard

Centrosema

Herbácea

Não ameaçada

Sombreiro

Arbórea

Não ameaçada

76

Crotalariasp.

Guizo-de-cascavel

Herbácea

77

Dalbergiaecastaphyllum(L.) Taub.

Veronica-da-praia

Arbustos

75
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Não ameaçada

78

Dalbergiasp.

Cabiúna

Arbórea

Desconhecido

79

Delonix regia (BojerexHook.) Raf.

Flamboiant

Arbórea

Exótica

80

ErythrinavariegataL.

Eritrina-variegada

Arbórea

Exótica

81

Gliricidiasepium(Jacq.)
KunthexWalp.
IngamarginataWilld.

Gliricidia

Arbórea

Não ameaçada

Ingá-feijão

Arbórea

Não ameaçada

Leucena

Arbórea

Exótica

Pau-ferro

Arbórea

Não ameaçada

Borrachudo

Arbórea

Não ameaçada

Maricá

Arbórea

Não ameaçada

Sabiá

Arbustos

Não ameaçada

Arbórea

Não ameaçada

82
83
84
85
86
87
88
89

Poincianella pluviosa (DC.)
L.P.Queiroz
Senna occidentalis(L.) Link

Subarbusto

Não ameaçada

Arbusto

Não ameaçado

Feijão-da-praia

Subarbusto

Não ameaçado

Swartzia apétala Raddi

Laranjinha-do-mato

Arbórea

Não ameaçada

Sweetia fruticosa Spreng.

Sucupira-amarela

Arbórea

Não ameaçada

Angico-roxo

Arbórea

Desconhecido

95

Parapiptadeniapterosperma(Ben
th.) Brenan
Ocoteasp.

Arbórea

Desconhecido

96

CassythafiliformisL.

Cipó-chumbo

Não ameaçada

90

Sennapendula(Humb.&Bonpl.ex
Willd.) H.S.Irwin&Barneby
Sophora tomentosa L.

92
93
94

91

LAURACEAE

Leucaenaleucocephala(Lam) de
Wit.
Libidibia férrea (Mart. exTul.) L.
P. Queiroz
Machaeriumhirtum(Vell.)
Stelfelld.
Mimosa bimucronata(D.C.)
Kuntze
Mimosa caesalpiniifolia Benth.

Mata-pasto

97

Persea americana Mill.

Abacateiro

Trepadeira
hemiparasita
Arbórea

LOGANIACEAE

98

Strychnossp.

Estriquinina

Arbusto

Não ameaçada

MALPIGHIACEAE

99

ByrsonimasericeaDC.

Murici-da-praia

Arbórea

Não ameaçada

MALVACEAE

10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
11
0
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5

Hibiscus rosa-sinensisL.

Graxa-de-estudante

Arbustivo

Exótica

LueheadivaricataMart. &Zucc.

Açoita-cavalo

Arbórea

Não ameaçada

Pachira glabra Pasq.

Arbórea

Não ameaçada

Eriothecapentaphylla(Vell.
&K.Schum.) A.Robyns
Sida sp.

Castanha-domaranhão
Imbiruçu-branco

Arbórea

Não ameaçada

Relógio-de-vaqueiro

Herbácea

Não ameaçado

Sida linifoliaCav.

Lingua-de-tucano

Herbácea

Não ameaçada

Taliparitipernambucense(Arruda)
Bovini
Taliparititiliaceum(L.) Fryxell

Algodão-da-praiaverdadeiro
Algodão-da-praia

Arbustivo

Não ameaçado

Arbórea

Exótica

UrenalobataL.

Malva-roxa

Herbácea

Não ameaçada

Waltheriasp.

Douradinha

Herbácea

Não ameaçada

MeliaazedarachL.

Para-raio

Arbórea

Exótica

TrichiliacasarettiC.DC.

Baga-da-morcego

Arbórea

Não ameaçada

Trichilia

Catiguázinho

Arbórea

Não ameaçada

FicusbenjaminaL.

Figueira-benjamina

Arbórea

Exótica

Arbórea

Não ameaçada

Arbustivo

Exótica

MELIACEAE

MORACEAE

MoraceaeFicusmariaeC.C.Berg,
Emygdio&Carauta
Morus nigraL.

Amora-da-china
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Exótica

MYRISTICACEAE
MELASTOMATAC
EAE
MYRTACEAE

NYCTAGINACEAE
OLEACEAE
ORCHIDACEAE

PERACEAE
POACEAE

POLYGONACEAE

RHIZOPHORACEA
E
RUBIACEAE

RUTACEAE

SAPINDACEAE

11
6
11
7
11
8
11
9
12
0
12
1
12
2
12
3
12
4
12
5
12
6
12
7
12
8
12
9
13
0
13
1
13
2
13
3
13
4
13
5
13
6
13
7
13
8
13
9
14
0
14
1
14
2
14
3
14
4
14
5
14
6
14
7
14
8
14
9
15
0
15
1

Virolabicuhyba(Schott ex
Spreng.) Warb.
Tibouchinasp.

Bicuíba

Arbórea

Não ameaçada

Arbusto

Desconhecido

Pliniasp.

Arbórea

Desconhecido

Morfoespécie sp5

Arbórea

Desconhecido

Campomanesiadichotoma (O.
Berg.) Mattos
Eucalyptussp.

Guabiroba

Arbórea

Desconhecido

Eucalipto

Arbórea

Exótica

Eugenia unifloraL.

Pitangueira

Arbórea

Não ameaçada

Myrciasplendens(Sw.) DC.

Guamirim

Arbórea

Não ameaçada

PsidiumguajavaL.

Goiabeira

Arbórea

Exótica

Eugenia punicifolia(Kunth.) DC.

Cambuí-redondo

Arbórea

Não ameaçada

Syzygiumcumini(L.) Skeels

Jamelão

Arbórea

Exótica

Syzygium jambos (L.) Alston

Jambo

Arbórea

Exótica

Guapirasp.

João-mole

Arbórea

Não ameaçada

LigustrumlucidumW.T. Aiton

Alfeneiro-da-china

Arbórea

Exótica

Cyclopogoncongestus(Vell.)
Hoehne
Vanillaaff. BahianaHoehne

Ciclopogon

Herbácea

Não ameaçada

Baunilha

Epífita

Não ameaçada

Pera glabrata(Schot.) Poepp. Ex
Baill.
Sporobolusaff. Indicus(L.) R. Br.

Tabocuva

Arbórea

Não ameaçada

Herbácea

Não ameaçada

CynodondactylonL.

Capim-de-cachorro

Herbácea

Não ameaçada

Megathyrsusmaximus (Jacq.)
B.K.Simon&S.W.L.Jacobs
Melinisrepens(Willd.) Zizka

Capim-colonião

Herbácea

Exótica

Capim-favorito

Herbácea

Não ameaçada

Urocloadecumbens(Stapf)
R.D.Webster
Coccolobasp.

Braquiária

Herbácea

Exótica

Arbórea

Não ameaçada

Triplaris americana L.

Pau-formiga

Arbórea

Não ameaçada

RhizophoramangleL.

Mangue-vermelho

Arbórea

Não ameaçado

Borreriasp.

Poaia-da-praia

Herbácea

Não ameaçada

Bathysasp.

Fumão

Arbórea

Não ameaçada

Ixorasp.

Ixora

Arbusto

Não ameaçada

Borreriasp.

Poaia-da-praia

Herbácea

Não ameaçada

Genipa americana L.

Genipapo

Arbórea

Não ameaçada

Murrayapaniculata(L.) Jacq.

Murta

Arbórea

Exótica

ZanthoxylumrhoifoliumLam.

Mamica-de-porca

Arbórea

Não ameaçada

Liana

Desconhecido

Vacum

Arbustiva

Não ameaçada

Camboatá-da-praia

Arbórea

Não ameaçada

Camboatá-de-folhamiúda

Arbórea

Não ameaçada

Serjaneasp.
Alophylluspuberulus(Cambess.)
Radlk.
CupaniaemarginataCambess
Cupaniaracemoosa(Vell.) Radlk.
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SIMAROUBACEAE
PRIMULACEAE

SAPOTACEAE

SOLANACEAE
VERBENACEAE

15
2
15
3

MelicoccusoliviformisKunth.

Pitombeira

Arbórea

Não ameaçada

SimabafloribundaA.St.-Hil

Caixa-preta

Arbórea

Anexo II da IN06/2008 MMA
(insuficiência de dados)

15
4

JacquiniaarmillarisJacq.

Barbasco

Arbustos

Anexo I da IN06/2008 MMA(ameaçada de extinção)

15
5
15
6
15
7
15
8
15
9
16
0
16
1

MyrsineumbellataMart.

Arbórea

Não ameaçada

Chrysophylumsp.

Capororocavermelha
Aguaí

Arbórea

Não ameaçada

Pouteriasp. abiurana

Abiurana-da-praia

Arbórea

Desconhecido

LabramiabojeriiA.DC.

Abricó-da-praia

Arbórea

Exótica

Sideroxylumobtusifolium (Roem.
&Schult.) T.D. Penn
CestrumaxillareVell.

Quixabeira

Arbustos

Coerana

Arbustiva

Anexo II da IN06/2008 MMA
(insuficiência de dados)
Não ameaçada

LantanacamaraL.

Cambará

Herbácea

Não ameaçado

Conclusão
Na Área de Influência Direta, entre os
fragmentos analisados, a maior probabilidade de
ocorrer variedade faunística encontra-se nos
fragmentos representativos de Restinga onde
(conforme Anexo do Dec. ESTADUAL Nº 41.612) é
possível a presença de animais ameaçados de
extinção e alguns endêmicos, entretanto em função
da maciça substituição da cobertura vegetal
original por espécies vinculadas às atividades
agropecuárias, o fragmento da cobertura de
restinga encontra- se isolado, sem conectividade
com outros, com prejuízo para um possível
corredor para circulação da fauna. Os

levantamentos de campo não registraram, com
relação a fauna, qualquer indivíduo de espécie
ameaçada.
Durante o levantamento de campo
observou se a presença de apenas uma espécie
ameaçada de extinção, a Jacquinia armillaris Anexo I da IN06/2008 MMA, estando esta espécie
localizada na área da Indústria Nuclear do Brasil.
Ressalta se também a presença neste mesmo
fragmento da espécie Sideroxylum obtusifolium Anexo II da IN06/2008 MMA (insuficiência de
dados).
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Área de influência direta - AID e
Diretamente Afetada – ADA do gasoduto
Caracterização da flora
Na AID e na ADA predominam o uso
agropastoril em região de características
predominantemente rural embora as localidades
de Coréia e Vilão apresentem processo de
urbanização. Fato é que, a cobertura vegetal
original da AID e da ADA foi substituída por
espécies vinculadas à estas atividades,
permanecendo da cobertura nativa fragmentos
isolados sem conectividade entre eles.
Ao
longo
do
empreendimento
(Gasoduto) foi realizado o levantamento de onze
(11) pontos de caracterização distribuídos em
ambientes lacustres, restinga e “mata-detabuleiro” (Mata Estacional Semidecidual), todos
essas fisionomias estão inseridas numa matriz
agrícola de plantios de “abacaxi” e “cana-deaçucar”, assim como a pecuária em alguns
pontos e diversas estradas de terra para uso
agrícola.
Os pontos de caracterização (G2, G5,
G6, G8 e G11) estão localizados em ambientes
lacustres, o qual possuí uma vegetação de
plantas macrófitas herbáceas como Typha
domingensis “taboa” e Elocharis elongata
“capim-agulha”, assim como plantas terrestres
na sua porção ciliar com indivíduos arbóreos de
Cecropia
pachystachya
“embaúba-branca”,
Schinus terebinthifolia “aroeira”, Zanthoxylum
rhoifolium “mamica-de-porca”, Myrsine umbellata
“capororoca”.

sp.) e epífitas (Tillandsia sp. e Ripsalis sp.), o
ponto G2 é uma restinga degradada com alguns
indivíduos arbustivos rodeado pelo capim
forrageiro “braquiária” dificultando os processos
de resiliência.
Os fragmentos de Mata Atlântica de
Tabuleiro
(“matas-de-tabuleiro”)
estão
localizados nos pontos (G4, G9 e G10), nestes
fragmentos a estrutura das comunidades são
semelhantes apresentando espécies arbóreas
que atingem cerca de 12 a 15 metros assim como
algumas emergentes de 20 metros ou mais.
Dentre estas espécies estão Paratecoma peroba
(Em perigo), Astronium graveolens, Couratari
macrosperma e Copaifera luscens.
Todos
estes
fragmentos
estão
contornados por matrizes de uso do solo com fins
agrícolas e pecuários, exercendo assim, forte
pressão, fato evidente pelo efeito de borda nas
“matas”, corte seletivo e pastoreio. Em vista
disso, as fisionomias vegetais decorrentes da
área de entorno do empreendimento são
caracterizadas
conforme
mencionadas,
contabilizando assim com total de noventa (90)
espécies de diferentes formas de vida algumas
até com status de conservação fragilizado.
A seguir encontram-se apresentadas a
listagem das espécies encontradas

A restinga que foi caracterizada é
referente ao ponto G1 (Fragmento cerca de 1ha
ao lado a via RJ-196), nesta mata foram
encontradas espécies arbóreas de (Swartzia
apetala”, Campomanesia schlechtendaliana,
Eugenia astringens, Cupania racemosa, Pera
glabrata), evidenciando um porte arbóreo de
indivíduos remanescentes com DAP’s em torno
de 20 a 60 cm, e altura em torno de 5 a 7. O
povoamento de plântulas destas espécies
presentes no estrato arbóreo estava presente de
forma descontínua interposto com espécies de
formas de vida diferentes como lianas (Smilax
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N

Família
Botânica

1

Anacardiaceae

2

Anacardiaceae

3

Araceae

4

Nome
Científico

Vernáculo

Origem

Status de
Ameaça

Formas de
Vida

Substrato

gonçalo-alves

Nativa

LC

Árvore

Terrícola

aroeira

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

Anthurium
pentaphyllum
(Aubl.) G.Don

-

Nativa

NA

Erva

Hemiepífita

Araceae

Philodendron
pedatum
(Hook.) Kunth

imbé

Nativa

NA

Erva

Hemiepífita

5

Araliaceae

Hydrocotyle
bonariensis
Lam.

erva-capitão

Nativa

NA

Erva

Terrícola

6

Arecaceae

brejaúva

Nativa

LC

Erva

Terrícola

7

Arecaceae

coqueiro

Naturalizad
a

NA

Erva

Terrícola

8

Arecaceae

geonoma

Nativa

NA

Erva

Terrícola

9

Asparagaceae

Herreria
salsaparilha
Mart.

salsaparrilha

Nativa

NA

Liana/volúv
el/trepadei
ra

Terrícola

10

Asteraceae

Emilia
fosbergii
Nicolson

pincel

Nativa

NA

Erva

Terrícola

11

Asteraceae

Mikania sp.1

-

NA

NA

Liana/volúv
el/trepadei
ra

Terrícola

12

Bignoniaceae

unha-de-gato

Nativa

NA

Liana/volúv
el/trepadei
ra

Terrícola

1

13

Bignoniaceae

caroba

Nativa

LC

Árvore

Terrícola

1

14

Bignoniaceae

peroba-docampo

Nativa

EN

Árvore

Terrícola

15

Bignoniaceae

-

Nativa

NA

Liana/volúv
el/trepadei
ra

Terrícola

16

Bignoniaceae

cinco-chagas

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

17

Boraginaceae

louro-tabaco

Nativa

LC

Árvore

Terrícola

18

Boraginaceae

louro-pardo

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

19

Boraginaceae

erva-baleeira

Nativa

NA

Arbusto

Terrícola

20

Bromeliaceae

caraguatá

Nativa

NA

Erva

Terrícola

21

Bromeliaceae

-

Nativa

NA

Erva

Terrícola

Astronium
graveolens
Jacq.
Schinus
terebinthifolia
Raddi

Astrocaryum
aculeatissimu
m (Schott)
Burret
Cocos
nucifera L.
Geonoma
pohliana
Mart.

Dolichandra
unguis-cati
(L.)
L.G.Lohmann
Jacaranda
macrantha
Cham.
Paratecoma
peroba
(Record)
Kuhlm.
Pleonotoma
tetraquetra
(Cham.)
Bureau
Sparattosper
ma
leucanthum
(Vell.)
K.Schum.
Cordia
trichoclada
DC.
Cordia
trichotoma
(Vell.) ArrÃ¡b.
ex Steud.
Varronia
curassavica
Jacq.
Bromelia
antiacantha
Bertol.
Cryptanthus
acaulis (Lindl.)
Beer

G1

G2

G3

G4

1

1

1

G6

1

G7

G8

G9

G10

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

G11

1
1

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

6. DIANÓSTICO AMBIENTAL
6-170

G5

1

Tillandsia
recurvata (L.)
L.
Tillandsia
stricta Sol.
Tillandsia
usneoides (L.)
L.

-

Nativa

NA

Erva

Epífita|Rupíco
la

cravo-domato

Nativa

NA

Erva

Epífita|Rupíco
la

barba-develho

Nativa

LC

Erva

Epífita

Epiphyllum
phyllanthus
(L.) Haw.

-

Nativa

LC

Erva|Subar
busto|Sucu
lenta

Epífita

Cactaceae

Pereskia
aculeata Mill.

ora-pro-nobis

Nativa

LC

Liana/volúv
el/trepadei
ra

Rupícola|Terrí
cola

1

27

Capparaceae

Cynophalla
flexuosa (L.)
J.Presl

feijão-de-boi

Nativa

NA

Arbusto

Terrícola

1

1

28

Commelinacea
e

Dichorisandra
thyrsiflora
J.C.Mikan

-

Nativa

NA

Erva

Terrícola

1

1

29

Convolvulacea
e

Ipomoea
cairica (L.)
Sweet

corriola

Nativa

NA

Liana/volúv
el/trepadei
ra

Terrícola

30

Cyperaceae

capim-agulha

Nativa

NA

Erva

Aquática

1

31

Cyperaceae

-

Nativa

NA

Erva

Aquática|Terr
ícola

1

32

Cyperaceae

-

Nativa

NA

Erva

Aquática

1

33

Dilleniaceae

Davilla rugosa
Poir.

cipó-de-fogo

Nativa

NA

Liana/volúv
el/trepadei
ra|Subarbu
sto

Terrícola

34

Euphorbiaceae

Euphorbia
heterophylla
L.

-

Nativa

NA

Erva

Terrícola

35

Euphorbiaceae

Euphorbia
tirucalli L.

aveloz

Naturalizad
a

NA

Arbusto|Á
rvore

Terrícola

36

Euphorbiaceae

Joannesia
princeps Vell.

boleira

Nativa

LC

Árvore

Terrícola

1

1

37

Euphorbiaceae

Senefeldera
verticillata
(Vell.) Croizat

-

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

1

1

38

Fabaceae

Abrus
precatorius L.

olho-de-cabra

Nativa

NA

Liana/volúv
el/trepadei
ra

Terrícola

39

Fabaceae

garapeira

Nativa

VU

Árvore

Terrícola

40

Fabaceae

copaíba

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

41

Fabaceae

ingá-feijão

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

42

Fabaceae

Machaerium
stipitatum
Vogel

sapuvinha

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

43

Fabaceae

Machaerium
uncinatum
(Vell.) Benth.

-

Nativa

NA

Liana/volúv
el/trepadei
ra

Terrícola

44

Fabaceae

Melanoxylon
brauna Schott

braúna

NA

NA

Árvore

Terrícola

22

Bromeliaceae

23

Bromeliaceae

24

Bromeliaceae

25

Cactaceae

26

Eleocharis
elongata
Chapm.
Eleocharis
minima Kunth
Fuirena
umbellata
Rottb.

Apuleia
leiocarpa
(Vogel)
J.F.Macbr.
Copaifera
lucens Dwyer
Inga
marginata
Willd.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
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1

1

45

Fabaceae

46

Fabaceae

47

Fabaceae

48

Lecythidaceae

49

Pseudopiptad
enia contorta
(DC.)
G.P.Lewis &
M.P.Lima
Swartzia
apetala Raddi
Zollernia
glabra
(Spreng.)
Yakovlev

angico-rajado

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

pacová

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

orelha-deonça

Nativa

LC

Arbusto|Á
rvore

Terrícola

Couratari
macrosperma
A.C.Sm.

imbiremapreta

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

Loganiaceae

Strychnos aff.
trinervis
(Vell.) Mart.

-

Nativa

LC

Liana/volúv
el/trepadei
ra

Terrícola

50

Malvaceae

Pterygota
brasiliensis
Allemão

pau-rei

Nativa

NA

Árvore

NA

51

Marantaceae

Calathea sp.1

-

NA

NA

Erva

Terrícola

52

Melastomatac
eae

Pleroma aff.
gaudichaudia
num (DC.) A.
Gray

quaresmeirado-brejo

Nativa

NA

Arbusto

Terrícola

53

Menyanthacea
e

Nymphoides
humboldtiana
(Kunh) Kuntze

-

NA

NA

Erva

Aquática

54

Moraceae

Brosimum
gaudichaudii
Trécul

mama-cadela

Nativa

NA

Arbusto|Á
rvore

Terrícola

55

Moraceae

Ficus
clusiifolia
Schott

figueira-dapraia

Nativa

NA

Árvore

Hemiepífita|T
errícola

56

Myrtaceae

Calyptranthes
brasiliensis
Spreng.

cambuíamarelo

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

57

Myrtaceae

Campomanesi
a
schlechtendali
ana (O.Berg)
Nied.

guabiroba

Nativa

LC

Árvore

Terrícola

1

1

58

Myrtaceae

Eugenia
astringens
Cambess.

assacu

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

1

1

59

Myrtaceae

Eugenia
florida DC.

guamirim

Nativa

LC

Arbusto|Á
rvore

Terrícola

1

60

Myrtaceae

Eugenia
pisiformis
Cambess.

-

Nativa

LC

Arbusto|Á
rvore

Terrícola

61

Myrtaceae

Myrciaria
floribunda
(H.West ex
Willd.) O.Berg

jabuticabeirabrava

Nativa

LC

Árvore

Terrícola

62

Myrtaceae

Psidium
guineense Sw.

araçá

Nativa

NA

Arbusto|Á
rvore

Terrícola

1

63

Myrtaceae

Syzygium
cumini (L.)
Skeels

jamelão

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

1

64

Nyctaginaceae

Bougainvillea
spectabilis
Willd.

três-maria

Nativa

NA

Árvore|Li
ana/volúve
l/trepadeir
a

Terrícola

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

x

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

65

Orchidaceae

Cyrtopodium
sp.1

sumaré

NA

NA

Erva

Terrícola

66

Orchidaceae

Oeceoclades
maculata
(Lindl.) Lindl.

orquídea-dechão

Naturalizad
a

NA

Erva

Terrícola

67

Orchidaceae

Vanilla
chamissonis
Klotzsch

baunilha-docampo

Nativa

LC

Erva

Hemiepífita

68

Peraceae

Pera glabrata
(Schott) Baill.

tabocúva

Nativa

NA

Arbusto|Á
rvore

Terrícola

69

Poaceae

-

NA

NA

Erva

Terrícola

70

Poaceae

capimcolonião

Naturalizad
a

NA

Arbusto|Er
va

Terrícola

71

Poaceae

Urochloa sp.1

taboa

NA

NA

Erva

Terrícola

72

Polygonaceae

Coccoloba
alnifolia
Casar.

folha-de-bolo

Nativa

NA

Arbusto|Á
rvore

Terrícola

73

Primulaceae

capororoca

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

74

Pteridaceae

samambaiad'água

Nativa

NA

Erva

Aquática|Terr
ícola

75

Pteridaceae

samambaiad'água

Nativa

NA

Erva

Aquática|Terr
ícola

76

Rutaceae

-

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

1

1

77

Rutaceae

-

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

1

1

1

1

78

Rutaceae

-

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

1

1

1

1

79

Rutaceae

Zanthoxylum
rhoifolium
Lam.

mamica-deporca

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

1

1

80

Sapindaceae

Cupania
emarginata
Cambess.

camboatá-dapraia

Nativa

NA

Arbusto|Á
rvore

Terrícola

1

1

81

Sapindaceae

Cupania
racemosa
(Vell.) Radlk.

camboatávermelho

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

1

1

82

Sapotaceae

Chrysophyllu
m flexuosum
Mart.

bapeba

Nativa

LC

Árvore

Terrícola

83

Sapotaceae

Pouteria
macrophylla
(Lam.) Eyma

abiú-graúdo

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

84

Simaroubacea
e

Simarouba
amara Aubl.

marupá

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

85

Smilacaceae

Smilax
rufescens
Griseb.

japecanga

Nativa

NA

Liana/volúv
el/trepadei
ra|Subarbu
sto

Terrícola

86

Solanaceae

Metternichia
princeps
J.C.Mikan

falsatrombeta

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

Aulonemia
sp.1
Megathyrsus
maximus
(Jacq.)
B.K.Simon &
S.W.L.Jacobs

Myrsine
umbellata
Mart.
Acrostichum
danaeifolium
Langsd. &
Fisch.
Acrostichum
danaeifolium
Langsd. &
Fisch.
Esenbeckia
febrifuga
(A.St.-Hil.) A.
Juss. ex Mart.
Metrodorea
nigra A.St.-Hil.
Neoraputia
alba (Nees &
Mart.)
Emmerich ex
Kallunki

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

87

Typhaceae

Typha
domingensis
Pers.

junco

Nativa

NA

Erva

Aquática|Terr
ícola

88

Urticaceae

Cecropia
pachystachya

embaúbabranca

Nativa

NA

Árvore

Terrícola

89

Verbenaceae

camara

Naturalizad
a

NA

Arbusto

Terrícola

90

Verbenaceae

camara

Nativa

NA

Arbusto

Terrícola

Lantana
camara L.
Lantana
fucata Lindl.

Caracterização da fauna
Na Área de Influência Direta e
Diretamente Afetada pelo gasoduto a provável
ocorrência de fauna está associada espécies
relacionadas aos ambientes de pastos ou cultivo,
que são as coberturas vegetais predominantes
nesta AID e ADA e as arbustiva não inundáveis
de mata de tabuleiro da Mata do Carvão da ESG.
Como estes fragmentos vegetais além da
previsão de serem preservados visto que a que o
traçado do gasoduto passa fora da zona de
amortecimento da ESG, não se faz necessária a
metodologia de captura e campanhas em época
de chuva e de seca, sendo portanto desenvolvida
através de observação direta sem capturas, e
comparadas à bibliografia especializada e
verificadas em entrevistas locais.
O espaço amostral, foi definido conforme
as fitofisionomias usadas pela fauna terrestre.
Sendo encontrado um total de três:

1

1

1

1

x
x

vegetação inicial com pouc presença de espécies
botânicas características de restinga, no geral
espécies
vegetais
pouco
diversas
e
características de áreas antropizadas como
Psidium guajava e Mangifera indica, proximidade
com zonas periurbanas e cultivos agrícolas de
abacaxi (Ananas comosus) e cana-de-açúcar
(Saccharum sp.).
A seguir encontram- se listas as espécies
de fauna identificadas e os dados de índices
ecológicos.

Herptofauna
Táxon

Nome
vulgar

No de
indivíduos
P
0
1

P0
2

P0
3

Mét
odo

IUC
N

IUCN
pop.
Trend

M
MA

CIT
ES

R
J

-

-

-

ORDEM ANURA
Família
Leptodactylidae
Leptodactylus
fuscus
(Schneider, 1799)

rãassobiad
ora

2

4

3

Au;B
u

LC

Stable

Mata Arbórea de Restinga (P01): Se
encontram na região por manchas e fragmentos
sem conexão ou com pouquíssima conexão,
preservam ainda elementos vegetais clássicos do
ecossistema associado, como Pereskia aculeata
e a Bromelia antiacantha. São estes os melhores
fragmentos regionais para conservação da
biodiversidade na área de influência do
empreendimento.

Physalaemus
aguirrei
Bokermann, 1966

rãzinhada-mata

0

1

0

Au;B
u

LC

Stable

Leptodactylus
latrans
(Steffen,1815)

rãmanteig
a

7

5

13

Au;B
u

LC

Stable

-

-

-

Dendropsophus
branneri (Cochra
n, 1948)

perereca
-amarela

1

0

1

Au;B
u

LC

Stable

-

-

-

Mata Paludosa Antropizada (P02):
Predominância de vegetação adaptada a solos
supersaturados, no entanto a fortes indícios da
presença
humana
neste
ecossistema,
descaracterizando-o pela presença de resíduos
sólidos, bosqueamento intenso e presença de
animais domésticos.

Scinax cf. alter (L
utz, 1973)

perereca
-debrejo

1

0

1

Au;B
u

LC

Decre
asing

-

-

-

Boana
semilineata (Spix,
1824)

Pererecdormidei
ra

0

6

0

Bu

LC

Stable

-

-

Dendropsophus
minutus (Peters,
1872)

perereca
-debrejo

2

2

3

Au;B
u

LC

Stable

-

-

Pastagens
Predominância de

e

capoeiras

(P03):

Família Hylidae
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-

-

Phyllodytes
luteolus (WiedNeuwied, 1824)

perereca
-debromélia

0

3

0

Au;B
u

LC

Decre
asing

-

-

-

Scinax x-signatus
(Spix, 1824)

perereca
-debromélia

2

4

1

Au;B
u

LC

Stable

-

-

-

sapocururuzi
nho

1

0

0

Au;B
u

LC

Stable

-

-

-

Gymnodactylus
darwinii

Lagartixa
-da-areia

0

0

1

Bu

-

-

-

-

-

Hemidactylus
mabouia

Lagartixa
-comum

1

0

0

Bu

-

Stable

-

-

-

calango

3

4

3

Bu

LC

Unkno
wn

-

-

-

Família
Bufonidae
Rhinella crucifer
(Wied-Neuwied,
1821)
ORDEM
SQUAMATA
Subordem Sauria
Família
Gekonidae

Família
Tropiduridae
Tropidurus
torquatus (WiedNeuwied, 1820)

Figura 6.4.24: Leptodactylus latrans

L EGENDA : G RAU DE AMEAÇA : MMA (M ACHADO ET AL. 2008): EP – EM PERIGO ; IUCN
(2013): LC – FORA DE PERIGO , NT – QUASE AMEAÇADA , EN – EM PERIGO ;
CITES (2013): A PÊNDICE
I: ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO E QUE TÊM SEU COMÉRCIO PROIBIDO ; A PÊNDICE II:
ESPÉCIES QUE, EMBORA ATUALMENTE NÃO SE ENCONTREM NECESSARIAMENTE EM PERIGO DE
EXTINÇÃO , PODERÃO CHEGAR A ESTA SITUAÇÃO A MENOS QUE O COMÉRCIO DE ESPÉCIMES DE
TAIS ESPÉCIES ESTEJA SUJEITO A REGULAMENTAÇÃO RIGOROSA ; A PÊNDICE III: SÃO ESPÉCIES
QUE JÁ TEM SEU COMÉRCIO REGULARIZADO POR UM GRUPO E QUE PRECISA DA COOPERAÇÃO
DE OUTROS PAÍSES PARA EVITAR EXPLORAÇÃO INSUSTENTÁVEL OU ILEGAL .
BUSCA ATIVA ;

M ÉTODO : B U -

A U - AUDITIVO .

ÍNDICES ECOLÓGICOS
Estimadores
ecológicos

Mata Arbórea
de Restinga

Floresta
Paludosa
Antropizada

Pastagens e
Capoeiras

Riqueza

9

7

8

Abundância

20

23

26

Shannon_H

1,942

1,859

1,595

Pielou_J

0,8838

0,9552

0,7672

As imagens a
herptofauna identifcada.

seguir

ilustram

Figura 6.4.25: Leptodactylus latrans

a

Figura 6.4.26: Phyllodytes luteolus

Figura 6.4.23: Tropidurus torquatus
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Figura 6.4.27: Gymnodactylus darwinii

Figura 6.4.28: Rhinella crucife

Figura 6.4.29: Boana semilineata
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Figura 6.4.30: Hemidactylus mabouia

Figura 6.4.31: Physalaemus aguirrei

Figura 6.4.32: ovos de anfíbios

A seguir é apresentada as coordenadas
geográfica dos lugares onde foram feitos os
registros fotográficos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tropidurus torquatus (21°26'12.80"S 41°
1'49.30"O);
Leptodactylus latrans (21°21'48.79"S 41°
7'6.37"O);
Scinax x-signatus (21°22'10.77"S 41°
8'15.49"O);
Phyllodytes luteolus (21°25'11.20"S 41°
4'23.31"O);
Gymnodactylus darwinii (21°25'41.32"S
41° 2'6.50"O)
Rhinella crucifer (21°25'37.41"S 41°
2'5.12"O);

AVIFAUNA
Espécies da avifauna registradas durante
o levantamento de fauna, informações sobre
migrantes, espécies ameaçadas, endêmicas,
presentes em algum apêndice do CITES,
xerimbabo, cinegéticas e invasoras, bem como
tipo de habitat preferencial, sensitividade a
distúrbios ambientais e frequência de ocorrência
encontram-se listadas a seguir.

Juvenil
de
Boana
semilineata
(21°21'30.85"S 41° 5'47.66"O);
Hemidactylus mabouia (21°26'12.80"S
41° 1'49.30"O);
Physalaemus aguirrei (21°21'55.73"S
41° 5'18.15"O);
ovos de anfíbios (21°26'7.36"S
41°
1'56.71"O);
Dendropsophus minutus (21°25'35.87"S
41° 2'43.71"O)
Dendropsophus branneri (21°21'55.18"S
41°10'18.77"O).
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Táxon

Nome Popular

Guilda Tróf.

MMA

IUCN

CITES

RJ

Xer.

Cin.

Sens.

Registro

Hab.

End

Inv.

Mig

IFL

Alta

Audio

aqu

3%

Baixa

Visual / Audio

aqu

10%

Baixa

Visual

aqu

mig

1%

Baixa

Audio

aqu

mig

1%

Visual

aqu

5%

13%

GRUIFORMES Bonaparte, 1854
RALLIDAE Rafinesque, 1815
Aramides cajanea (Statius Muller, 1776)

Saracura Tres Pontes

Onívoro

LC

LC

CHARADRIIFORMES
JACANIDAE Chenu & Des Murs, 1854
Jacana jacana (Linnaeus, 1766)

Jaçanã

Insetívoro

LC

LC

cin

RECURVIROSTRIDAE Bonaparte, 1831
Himantopus melanurus (Vieillot, 1817)

Pernilongo de Costas Brancas

Insetívoro

LC

LC

SCOLOPACIDAE Rafinesque, 1815
Tringa solitaria (Wilson, 1813)

Maçarico Solitário

Insetívoro

LC

LC

Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819)

Maçarico Sobre Branco

Insetívoro

LC

LC

CHARADRIIDAE Leach, 1820
Vanellus chilensis (Molina, 1782)

Quero -Quero

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

Charadrius semipalmatus (Bonaparte,
1825)

Batuíra de Bando

Insetívoro

LC

LC

SI

Visual / Audio

aqu

mig

17%

ANSERIFORMES Leach, 1820
ANATIDAE Leach, 1820
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)

Marreca de Pé Vermelho

Insetívoro

LC

LC

cin

Baixa

Visual

aqu

5%

Anas bahamensis (Linnaeus, 1758)

Marreca Toisinho

Herbívoro

LC

LC

cin

Baixa

Visual

aqu

5%

PELECANIFORMES Sharpe, 1891
ARDEIDAE Leach, 1820
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

Savacu

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

2%

Butorides striata (Linnaeus, 1758)

Socozinho

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

5%

Ardea alba (Linnaeus, 1758)

Garça Branca Grande

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

33%

Egretta thula (Molina, 1782)

Garça Branca Pequena

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

10%

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Garça Vaqueira

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758)

Garça Azul

Piscívoro

LC

LC

Média

Visual

aqu
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inv

1%
2%

Ardea cocoi (Linnaeus, 1766)

Garça Moura

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

1%

Baixa

Visual

aqu

13%

Média

Visual

aqu

3%

Baixa

Visual

aqu

3%

SULIFORMES Sharpe, 1891
FREGATIDAE Degland & Gerbe, 1867
Fregata magnificens (Mathews, 1914)

Fragata

Piscívoro

LC

LC

ANHINGIDAE Reichenbach, 1849
Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)

Biguatinga

Piscívoro

LC

LC

PHALACROCORACIDAE Reichenbach, 1849
Nannopterum brasilianus (Gmelin, 1789)

Biguá

Piscívoro

LC

LC

CATHARTIFORMES Seebohm, 1890
CATHARTIDAE Lafresnaye, 1839
Cathartes aura (Linnaeus, 1758)

Urubu de cabeça vermelha

Necrófago

LC

LC

Baixa

Visual

ind

9%

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)

Urubu de cabeça preta

Necrófago

LC

LC

Baixa

Visual

ind

50%

Cathartes burrovianus (Cassin, 1845)

Urubu de cabeça amarela

Necrófago

LC

LC

Baixa

Visual

ind

25%

ACCIPITRIFORMES Bonaparte, 1831
ACCIPITRIDAE Vigors, 1824
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)

Gavião-carijó

Carnívoro

LC

LC

II

xer

Baixa

Visual / Audio

ind

18%

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)

Gavião Caboclo

Carnívoro

LC

LC

II

xer

Baixa

Visual

ind

2%

FALCONIFORMES Leach, 1820
FALCONIDAE Leach, 1820
Falco sparverius (Linnaeus, 1758)

Quiri Quiri

Carnívoro

LC

LC

II

xer

Baixa

Visual

ind

2%

Caracara plancus (Miller, 1777)

Carácará

Carnívoro

LC

LC

II

xer

Baixa

Visual / Audio

ind

75%

Milvago chimachima (Vieillot, 1816)

Gavião Carrapateiro

Carnívoro

LC

LC

II

xer

Baixa

Visual / Audio

ind

20%

Falco femoralis (Temminck, 1822)

Falcão de Coleira

Carnívoro

LC

LC

II

xer

Baixa

Visual

xer

Média

Visual / Audio

ind

inv

13%

xer

Média

Visual

ind

inv

2%

3%

STRIGIFORMES Leach, 1820
STRIGIDAE Leach, 1820
Athene cunicularia (Molina, 1782)

Coruja Buraqueira

Carnívoro

LC

LC

TYTONIDAE Mathews, 1912
Tyto furcata (Temminck, 1827)

Suindara

Carnívoro

LC

LC
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COLUMBIFORMES Latham, 1790
COLUMBIDAE Leach, 1820
Columbina talpacoti (Temminck, 1811)

Rolinha-Roxa

Granívoro

LC

LC

cin

Baixa

Visual

ind

9%

Columbina squammata (Lesson, 1831)

Fogo Apagou

Granívoro

LC

LC

cin

Baixa

Visual /Audio

ind

8%

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)

Pombão

Frugívoro

LC

LC

cin

Média

Visual /Audio

ind

Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)

Juriti-pupu

Granívoro

LC

LC

cin

Baixa

Audio

sem

10%

Columbina picui (Temminck, 1813)

Rolinha Picui

Granívoro

LC

LC

cin

Baixa

Visual

ind

21%

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre,
1792)

Pomba Galega

Granívoro

LC

LC

cin

Média

Visual

ind

inv

35%

inv

3%

CUCULIFORMES Wagler, 1830
CUCULIDAE Leach, 1820
Piaya cayana (Linnaeus, 1766)

Alma-de-gato

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

sem

4%

Crotophaga ani (Linnaeus, 1758)

Anu-preto

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

ind

25%

Guira guira (Gmelin, 1788)

Anu-branco

Carnívoro

LC

LC

Baixa

Visual

ind

20%

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)

Saci

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Audio

sem

4%

Média

Visual / Audio

sem

39%

PISITTACIFORMES Rafinesque, 1815
PISITTACIDAE Rafinesque, 1815
Eupsittula aurea (Gmelin, 1788)

Periquito Rei

Frugívoro

LC

LC

II

xer

APODIFORMES Peters, 1940
TROCHILIDAE Vigors, 1825
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)

Beija-flor-tesoura

Nectarívoro

LC

LC

II

Baixa

Visual

ind

3%

Polytmus guainumbi (Pallas, 1764)

Beija-flor de Bico Curvo

Nectarívoro

LC

LC

II

Média

Visual

sem

2%

Florisuga fusca (Vieillot, 1817)

Beija flor Preto

Nectarívoro

LC

LC

II

Média

Visual

dep

Baixa

Visual

ind

end.

2%

APODIDAE Olphe-Galliard, 1887
Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)

Taperuçu de coleira branca

Insetívoro

LC

LC

mig

3%

PICIFORMES Meyer & Wolf, 1810
PICIDAE Leach, 1820
Picumnus cirratus (Temminck, 1825)

Pica-pau-anão-barrado

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

5%

Colaptes campestris (Vieillot, 1818)

Pica-pau-do-campo

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

12%
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RAMPHASTIDAE Vigors, 1825
Ramphastos toco Statius Muller, 1776

Tucanaçu

Onívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

inv

5%

Média

Visual

sem

32%

GALIFORMES Rafinesque, 1815
CRACIDAE Rafinesque, 1815
Ortalis araucuan (Spix, 1825)

Aracuã de Barriga Branca

Frugívoro

LC

LC

CORACIIFORMES Forbes, 1844
ALCEDINIDAE Rafinesque, 1815
Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)

Martim-pescador-grande

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

aqu

15%

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)

Martim-pescador-pequeno

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

0%

PASSERIFORMES Vigors, 1825
THAMNOPHILIDAE Swainson, 1824
Formicivora rufa (Wied, 1831)

Papa Formigas Vermelho

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

ind

2%

Taraba major (Vieillot, 1816)

Choró boi

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

ind

1%

FURNARIIDAE Gray, 1840
Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823)

Casaca-de-Couro-da-Lama

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

Furnarius rufus (Gmelin, 1788)

João-de-barro

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

28%

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)

Corruíra do Brejo

Insetívoro

LC

LC

Média

Visual / Audio

ind

2%

Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821)

João-de-pau

Insetívoro

LC

LC

Média

Visual /
Audio

inv

ind

3%

10%

RHYNCHOCYCLIDAE Berlepsch, 1907
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)

Ferreirinho-Relógio

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

inv

5%

TYRANNIDAE Vigors, 1825
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)

Bem-Te-Vi

Onívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)

Suiriri cavaleiro

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)

Neinei

Onívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

5%

Myiozetetes similis (Spix, 1825)

Bentevizinho-de-penachovermelho

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

13%

Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)

Suiriri

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

14%

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)

Lavadeira-Mascarada

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

aqu

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764)

Freirinha

Insetívoro

LC

LC

Média

Visual / Audio

aqu
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22%
inv

inv

6%

18%
2%

Tyrannus savana(Vieillot, 1808)

Tesourinha

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

2%

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823)

Noivinha Branca

Insetívoro

LC

LC

Média

Visual / Audio

ind

2%

Camptostoma obsoletum (Temminck,
1824)

Risadinha

Insetívoro

LC

LC

2%

HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)

Andorinha-Pequena-de-Casa

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

25%

Progne chalybea (Gmelin, 1789)

Andorinha-doméstica-grande

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)

Andorinha Serradora

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

1%

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)

Andorinha do Rio

Insetívoro

LC

LC

Visual / Audio

ind

1%

Baixa

Visual / Audio

ind

10%

Baixa

Visual / Audio

ind

24%
4%

mig

2%

TROGLODYTIDAE Swainson, 1831
Troglodytes musculus (Naumann, 1823)

Corruíra

Insetívoro

LC

LC

ICTERIDAE Vigors, 1825
Icterus jamacaii (Gmelin, 1788)

Corrupião

Onivoro

LC

LC

II

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)

Chupim

Onivoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819)

Garibaldi

Frugívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

aqu

inv

0%

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)

Polícia inglesa do sul

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

inv

0%

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766)

Guaxe

Onivoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

sem

0%

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)

Graúna

Onivoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

13%

II

xer

xer

THRAUPIDAE Cabanis, 1847
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)

Sanhaçu-Cinzento

Frugívoro

LC

LC

xer

Baixa

Visual / Audio

ind

26%

Tangara palmarum (Wied, 1823)

Sanhaçu-do-Coqueiro

Frugívoro

LC

LC

xer

Baixa

Visual / Audio

ind

1%

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)

Tiziu

Granívoro

LC

LC

xer

Baixa

Audio

ind

6%

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)

Canário-da-Terra-Verdadeiro

Granívoro

LC

LC

xer

Baixa

Visual / Audio

ind

44%

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)

Coleirinho

Granívoro

LC

LC

xer

Baixa

Audio

ind

5%

Emberizoides ypiranganus (Ihering &
Ihering, 1907)

Canário do brejo

Insetívoto

LC

LC

xer

Baixa

Visual / Audio

ind

5%

Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758)

Cardeal do Nordeste

Granívoro

LC

LC

xer

Baixa

Visual / Audio

ind

43%

Tangara cayana (Linnaeus, 1766)

Saíra Amarela

Frugívoro

LC

LC

xer

Média

Visual / Audio

ind

II

MIMIDAE Bonaparte,1853
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inv

7%

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)

Sabiá do campo

Insetívoro

LC

LC

Mimus gilvus (Vieillot, 1807)

Sabiá da Praia

Insetívoro

LC

LC

II

EP

xer

Baixa

Visual / Audio

ind

inv

19%

xer

Baixa

Visual / Audio

ind

7%

Xer

Baixa

Visual / Audio

ind

5%

Baixa

Audio

ind

5%

Baixa

Visual / Audio

ind

Baixa

Visual

ind

5%

Baixa

Visual

sem

5%

TURDIDAE Rafinesque, 1815
Turdus amaurochalinus (Cabanis, 1850)

Sabiá Poca

Frugívoro

LC

LC

II

MOTACILLIDAE Horsfield, 1821
Anthus lutescens (Pucheran, 1855)

Caminheiro zumbidor

Insetívoro

LC

LC

PASSERIDAE Rafinesque, 1815
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Pardal

Onívoro

LC

LC

inv

32%

CARIAMIFORMES
CARIAMIDAE Bonaparte, 1850
Cariama cristata (Linnaeus, 1766)

Seriema

Carnívoro

LC

LC

NYCTIBIIFORMES Chenu & Des Murs, 1851
NYCTIBIIDAE Chenu & Des Murs, 1851
Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)

Urutau

Insetívoro

LC

LC

L EGENDA : M IG : A VES M IGRATÓRIAS CONFORME CBRO (2011); S TATUS DE C ONSERVAÇÃO: IUCN – G LOBAL, B RA – NACIONAL, RJ – R IO DE J ANEIRO – CR – C RITICAMENTE A MEAÇADO, VU – V ULNERÁVEL, NT – Q UASE AMEAÇADO, PA – P ROVAVELMENTE
EN – EM P ERIGO, (MACHADO ET. AL., 2008); VU – V ULNERÁVEL (IUCN, 2011); CITES - APÊNDICES DA C ITES (CITES, 2011; BRASIL, 2010); END. MA – ESPÉCIE ENDÊMICA DA M ATA A TLÂNTICA ; X ER . – ESPÉCIES UTILIZADAS COMO
X ERIMBABO, OU ANIMAIS DE COMPANHIA ; C IN . – ESPÉCIES CINEGÉTICAS VISADAS COMO ANIMAIS DE CAÇA ; I NV. – ESPÉCIES EXÓTICAS , INVASORAS OU INTRODUZIDAS ; H AB . - H ABITAT PREFERENCIAL CONFORME SICK (1997): IND – INDEPENDENTES DE FLORESTAS ,
SEM – SEMIDEPENDENTES DE FLORESTAS , DEP – DEPENDENTES DE FLORESTAS , AQU - ESPÉCIES ASSOCIADAS A AMBIENTES ÚMIDOS ; S ENS . - S ENSITIVIDADE ( COM RELAÇÃO A DISTÚRBIOS AMBIENTAIS ), CONFORME STOTZ ET AL ., 1996): B AIXA - BAIXA SENSITIVIDADE ;
M ÉDIA – MÉDIA SENSITIVIDADE ; A LTA – ALTA SENSITIVIDADE
AMEAÇADO ,
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Figura 6.4.35: Dendropsophus branneri

Figura 6.4.36: Dendropsophus branneri

Figura 6.4.37: Dendropsophus branneri

Figura 6.4.38: Dendropsophus branneri

Figura 6.4.39: Dendropsophus branneri

Figura 6.4.40: Dendropsophus branneri
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MASTOFAUNA
Mastofauna terrestre encontrada nas
áreas de influência do gasoduto encontram
listadas a seguir.

Táxon

Nome popular

Método

P01

P02

P03

STATUS

Cachorro do mato

EOV

1

1

1

LC;II

sagui-da-carabranca

EOV

1

0

0

LC

mão pelada

EOV

0

0

2

LC

Didelphis aurita

gambá-deorelha-preta

EO

1

1

3

LC

Marmosa paraguayana

cuíca

EO

1

0

0

LC

capivara

EOV

1

1

1

LC

rato

EO

1

0

0

LC

punaré

EO

1

0

0

LC

tatu

ACV

1

1

1

-

tapiti

EO

0

1

0

LC

Ordem Carnivora
Família Canidae
Cerdocyon thous
Ordem Primates

Figura 6.4.41: Dendropsophus branneri

Família Callithrichidae
Callithrix geoffroyi
Família Procyonidae
Procyon cancrivorus
Ordem Didelphimorphia
Família Didelphidae

Ordem Rodentia
Família Caviidae

Figura 6.4.42: Dendropsophus branneri

Hydrochoerus
hydrochaeris
Família Cricetidae
Cerradomys subflavus
Família Echimydae
Thrichomys apereoides
Ordem Cingulata
Família Dasypodidae
Dasypodidae sp.
Ordem Lagomorpha
Sylvilagus brasiliensis

L EGENDA : M ÉTODO - E NCONTRO OCASIONAL DIRETO (EO); E NCONTRO OCASIONAL VESTÍGIO (EOV); E NCONTRO
OCASIONAL OSSADA (EOO); B USCA ATIVA VESTÍGIO (BAV);. G RAU DE AMEAÇA : MMA (M ACHADO ET AL . 2008):
EP – EM PERIGO ; IUCN (2013): LC – FORA DE PERIGO , NT – QUASE AMEAÇADA , EN – EM PERIGO ; CITES (2013):
A PÊNDICE I: E SPÉC IES AMEAÇ ADAS DE EXTINÇ ÃO E QUE TÊM SEU COMÉRCIO PROIBIDO ; A PÊNDIC E II: E SPÉCIES
QUE , EMBORA ATUALMENTE NÃO SE ENCONTREM NECESSARIAMENTE EM PERIGO DE EXTINÇÃO , PODERÃO CHEGAR
A ESTA SITUAÇÃO A MENOS QUE O COMÉRCIO DE ESPÉCIMES DE TAIS ESPÉCIES ESTEJA SUJEITO A REGULAMENTAÇÃO

RIGOROSA ;

A PÊNDICE III: SÃO ESPÉCIES QUE JÁ TEM SEU COMÉRCIO REGULARIZADO POR UM GRUPO E QUE PRECISA

DA COOPERAÇÃO DE OUTROS PAÍSES PARA EVITAR EXPLORAÇÃO INSUSTENTÁVEL OU ILEGAL .

Figura 6.4.43: Dendropsophus branneri
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ÍNDICES ECOLÓGICOS
Estimadores
ecológicos

Mata
Arbórea de
Restinga

Floresta
Paludosa
Antropizada

Pastagens
Capoeiras

Riqueza

8

5

5

Abundância

8

5

8

Shannon_H

2,079

1,609

1,494

Pielou_J

1

1

0,9284

e

Figura 6.4.46: Marmosa paraguayana

Figura 6.4.44: Vestígio de Cerdocion thous

Figura 6.4.47: Câmera trap

Figura 6.4.45: Marmosa paraguayana

Figura 6.4.48: Vestígio de Dasypodidae sp
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Dentre a localidade fluvial está o ponto A15 (Rio
Itabapoana) cujo o mesmo possui uma ponte que
faz a passagem entre os estados Espírito Santo
e Rio de Janeiro pelas vias ES-060 e RJ-224.

Figura 6.4.49: Thrichomys apereoides

A seguir é apresentada as coordenadas
geográficas dos lugares onde foram feitos os
registros fotográficos:
• Vestígio
de
Cerdocion
thous
(21°26'27.97"S 41° 1'57.58"O);
• Marmosa
paraguayana
(21°26'16.86"S 41° 1'45.46"O);
• Callithrix geoffroyi (21°26'13.80"S 41°
1'51.31"O);
• Câmera trap (21°21'58.90"S 41°
5'11.51"O);
• Vestígio
de
Dasypodidae
sp.
(21°21'56.26"S 41° 5'22.04"O);
• Thrichomys
apereoides
(21°26'16.58"S 41° 1'44.91"O).
•
Área de influência direta - AID e
Diretamente Afetada – ADA do Aqueduto
Caracterização da flora
Na AID e na ADA predominam o uso
agropastoril em região de características
predominantemente rural embora a localidade de
Buena apresenta processo de urbanização. Fato
é que, a cobertura vegetal original da AID e da
ADA foi substituída por espécies vinculadas à
estas atividades, permanecendo da cobertura
nativa fragmentos isolados sem conectividade
entre eles.
O contexto da paisagem relacionado a
vegetação foi abordado em quinze (15) pontos de
caracterização levantados durante o trabalho de
campo, encontra-se similaridade quanto ao uso
do solo, agrupando desta forma, ambientes
fluviais, lacustres, agrícola e de restinga.

A mata ciliar do rio Itabapoana nesta
localidade está descaracterizada havendo
apenas alguns indivíduos arbóreos isolados
nativos, tais como, Monteverdia obstusifolia e
Chrysobalanus icaco, assim como, moitas de
bambu e espécies naturalizadas arbóres
(“mangueira” e “jamelão”).As causas dos efeitos
deletérios são marcas do antropismo com
pressões pecuárias e agrícolas (“abacaxi” e
“cana-de-açucar”) observado em longo do rio
Itabapoana.
A maioria dos pontos de caracterização
estão agrupados em ambientes lacustres, dentre
estes (A2, A3, A4, A5, A7, A10 e A14). Nestes
pontos a paisagem é formado por um complexo
de lagoas ao longo do relevo, essas lagoas
abrigam um grande volume de plantas
macrófitas, como, Typha domingensis e
Eleocharis elongata formando maciços de
vegetação com frequente uso para a fauna local.
Esse complexo lacustre encontra-se
interceptado e contornado em vários pontos pela
via pavimentada RJ-196, assim como plantios de
“cana-de-açucar” e “abacaxi”. As localidades que
foram encontradas restingas são os pontos (A5,
A6, A8, A9, A11 e A13).
Em todas as áreas de restinga
caracterizadas foi encontrado sinas de
antropismo, como lixo, cercas, habitações,
estradas,
espécies
exóticas
agressoras
(Leucaena leucocephala) e pastoreio, contudo foi
possível encontrar espécies vegetais endêmicas
de restinga, por exemplo, Jacquinia armillaris,
Scutia arenicola (Em perigo) e Melanopisidium
nigrum (Vulnerável).
O tipo de restinga encontrados foram
formação praial de moitas e formação praial
graminóide (Assumpção, J & Nascimento, M.
2000). O ponto de caracterização A1 evidenciou
um local com habitação (“vilarejo”) com pomares
domésticos e plantios de “mandioca”. Portanto, a
caracterização da vegetação na paisagem do
presente estudo contempla diferentes usos do
solo ao longo do empreendimento sendo
encontradas cento e duas (102) espécies
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botânicas distribuídas em diferentes formas de
vida e grupos ecológicos.

A seguir encontram-se apresentadas a
listagem das espécies encntradas
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N

Família Botânica

Nome Científico

Vernáculo

Status de
Ameaça

Formas de Vida

Substrato

Origem

1

Amaranthaceae

Alternanthera
littoralis P.Beauv.

-

-

Subarbusto

Terrícola

Nativa

1

1

2

Amaranthaceae

Blutaparon
portulacoides
(A.St.-Hil.) Mears

-

LC

Erva

Terrícola

Nativa

1

1

3

Anacardiaceae

Anacardium
occidentale L.

cajueiro

-

Árvore

Terrícola

Nativa

1

1

4

Anacardiaceae

Mangifera indica L.

mangueira

-

Árvore

Terrícola

Cultivada

1

1

5

Anacardiaceae

Schinus
terebinthifolia
Raddi

aroeira

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

6

Anacardiaceae

Spondias
macrocarpa Engl.

cajazeiro

-

Árvore

Terrícola

Nativa

7

Annonaceae

Annona glabra L.

araticum-dobrejo

LC

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

8

Annonaceae

Oxandra espintana
(Spruce ex Benth.)
Baill.

-

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

1

9

Araliaceae

Hydrocotyle
bonariensis Lam.

erva-capitão

-

Erva

Terrícola

Nativa

1

1

10

Arecaceae

Allagoptera
arenaria (Gomes)
Kuntze

guriri

LC

Erva

Terrícola

Nativa

1

1

11

Arecaceae

Cocos nucifera L.

coqueiro

-

Erva

Terrícola

Naturalizada
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A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

A
10

A
11

A
12

A
13

1

A
14

A
15

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

12

Bignoniaceae

Tecoma stans (L.)
Juss. ex Kunth

ipê-dejardim

-

Arbusto

Terrícola

Naturalizada

13

Boraginaceae

Cordia taguahyensis
Vell.

babosabranca

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

14

Boraginaceae

Tournefortia
membranacea
(Gardner) DC.

-

-

Arbusto|Liana/vo
lúvel/trepadeira|
Subarbusto

NA

Nativa

1

1

15

Boraginaceae

Varronia
curassavica Jacq.

ervabaleeira

-

Arbusto

Terrícola

Nativa

1

1

16

Bromeliaceae

Ananas comosus
(L.) Merril

abacaxizeiro

-

Erva

Terrícola

Nativa

17

Bromeliaceae

Bromelia
antiacantha Bertol.

caraguatá

-

Erva

Terrícola

Nativa

1

18

Bromeliaceae

Neoregelia cruenta
(R.Graham) L.B.Sm.

-

LC

Erva

Epífita|Ru
pícola|Ter
rícola

Nativa

1

19

Bromeliaceae

Tillandsia usneoides
(L.) L.

barba-develho

LC

Erva

Epífita

Nativa

20

Burseraceae

Protium
heptaphyllum
(Aubl.) Marchand

breu

-

NA

NA

Nativa

21

Cactaceae

Cereus
fernambucensis
Lem.

cardeiro

-

Arbusto|Subarbu
sto|Suculenta

RupícolaTerrícola

Nativa
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cynophalla flexuosa
feijão-de-boi
(L.) J.Presl

-

Arbusto

Terrícola

Nativa

Caricaceae

Carica papaya sp.1

mamoeiro

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Naturalizada

24

Celastraceae

Monteverdia
obtusifolia (Mart.)
Biral

-

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

1

25

Chrysobalanacea
e

Chrysobalanus
icaco L.

abajuru

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

1

26

Clusiaceae

Clusia sp.1

-

-

NA

NA

NA

27

Combretaceae

Laguncularia
racemosa (L.)
C.F.Gaertn.

manguebranco

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

28

Combretaceae

Terminalia catappa
L.

amendoeira

-

Árvore

Terrícola

Naturalizada

29

Convolvulaceae

Ipomoea cairica (L.)
Sweet

corriola

-

Liana/volúvel/tre
padeira

Terrícola

Nativa

30

Convolvulaceae

Ipomoea imperati
(Vahl) Griseb.

jitirana

-

Erva|Liana/volúv
el/trepadeira

Terrícola

Nativa

1

31

Convolvulaceae

Ipomoea pescaprae (L.) R.Br.

-

-

Erva

Terrícola

Nativa

1

32

Cucurbitaceae

Momordica
charantia L.

melão-desão-caetano

-

Liana/volúvel/tre
padeira

Terrícola

Naturalizada

33

Cyperaceae

Eleocharis elongata
Chapm.

capimagulha

-

Erva

Aquática

Nativa

22

Capparaceae

23
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

34

Cyperaceae

Eleocharis minima
Kunth

-

-

Erva

Aquática|
Terrícola

Nativa

35

Cyperaceae

Fuirena umbellata
Rottb.

-

-

Erva

Aquática

Nativa

36

Cyperaceae

Remirea maritima
Aubl.

-

-

Erva

Terrícola

NA

37

Dilleniaceae

Davilla sp.1

-

-

NA

NA

NA

1

38

Dilleniaceae

Tetracera breyniana
Schltdl.

-

-

Liana/volúvel/tre
padeira

Terrícola

Nativa

1

39

Erythroxylaceae

Erythroxylum
passerinum Mart.

arco-de-pipa

LC

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

1

40

Euphorbiaceae

Euphorbia tirucalli
L.

aveloz

-

NA

NA

NA

41

Euphorbiaceae

Ricinus communis
L.

mamoneiro

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Naturalizada

42

Fabaceae

Abrus precatorius L.

olho-decabra

-

Liana/volúvel/tre
padeira

Terrícola

Nativa

43

Fabaceae

Andira fraxinifolia
Benth.

angelim

-

Árvore

Rupícola

Nativa

44

Fabaceae

Cassia fistula sp.2

chuva-deouro

-

Árvore

NA

NA

45

Fabaceae

Dalbergia
ecastaphyllum (L.)
Taub.

rabo-debugio

-

Arbusto|Liana/vo
lúvel/trepadeira

Terrícola

Nativa
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1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

46

Fabaceae

Delonix regia (Bojer
ex Hook.) Raf.

flamboyant

-

Árvore

Terrícola

Cultivada

47

Fabaceae

Inga edulis Mart.

ingá-demetro

-

Árvore

Terrícola

Nativa

1

48

Fabaceae

Leucaena
leucocephala (Lam.)
de Wit

leucena

-

Arbusto

Terrícola

Naturalizada

1

49

Fabaceae

Mimosa ceratonia
L.

-

-

Arbusto|Liana/vo
lúvel/trepadeira

Terrícola

Nativa

50

Fabaceae

Mimosa pudica L.

mimosa

-

NA

Terrícola

NA

51

Fabaceae

Sesbania virgata
(Cav.) Pers.

-

-

Arbusto

Terrícola

Nativa

52

Fabaceae

Swartzia apetala
Raddi

pacová

-

NA

NA

NA

53

Lamiaceae

Aegiphila
integrifolia (Jacq.)
Moldenke

tamanqueira

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

54

Lauraceae

Cassytha filiformis
L.

cipóchumbo

-

Liana/volúvel/tre
padeira

Hemiparas
ita

Nativa

55

Lauraceae

Persea americana
Mill.

abacateiro

-

NA

NA

NA

56

Lecythidaceae

Couratari
macrosperma
A.C.Sm.

imbiremapreta

-

Árvore

Terrícola

Nativa
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

57

Loganiaceae

Strychnos aff.
trinervis (Vell.)
Mart.

-

LC

Liana/volúvel/tre
padeira

Terrícola

Nativa

58

Loranthaceae

Passovia
santaremensis
(Eichler) Tiegh.

ervapassarinho

-

Erva

Hemiparas
ita

Nativa

59

Malpighiaceae

Byrsonima sericea
DC.

murici

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

1

60

Malpighiaceae

Heteropterys
coleoptera A. Juss.

-

-

Arbusto

Terrícola

Nativa

1

61

Malvaceae

Talipariti tiliaceum
(L.) Fryxell.

algodoeiroda-praia

-

NA

NA

NA

62

Melastomatacea
e

Miconia albicans
(Sw.) Triana

canela-develho

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

63

Meliaceae

Melia azedarach L.

para-raio

-

Árvore

Terrícola

Naturalizada

64

Menispermaceae

Abuta selloana
Eichler

abuta

LC

Liana/volúvel/tre
padeira

Terrícola

Nativa

65

Moraceae

Ficus gomelleira
Kunth

gomeleira

-

Árvore

Terrícola

Nativa

66

Myrtaceae

Campomanesia
schlechtendaliana
(O.Berg) Nied.

guabiroba

LC

Árvore

Terrícola

Nativa

67

Myrtaceae

Corymbia sp.1

eucalipto

-

NA

NA

NA

68

Myrtaceae

Eugenia punicifolia
(Kunth) DC.

pitanga-docampo

-

Arbusto|Subarbu
sto

Terrícola

Nativa
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1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

69

Myrtaceae

Eugenia sulcata
Spring ex Mart.

cambuí

-

Árvore

Terrícola

Nativa

1

70

Myrtaceae

Eugenia uniflora L.

pitanga

-

Arbusto

Terrícola

Nativa

1

71

Myrtaceae

Myrcia sp.1

-

-

NA

NA

NA

1

72

Myrtaceae

Psidium guajava L.

goiabeira

-

Árvore

Terrícola

Naturalizada

73

Myrtaceae

Psidium guineense
Sw.

araçá

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

74

Myrtaceae

Syzygium cumini
(L.) Skeels

jamelão

-

Árvore

Terrícola

Naturalizada

75

Nyctaginaceae

Guapira
pernambucensis
(Casar.) Lundell

maria-mole

-

Arbusto

Terrícola

Nativa

76

Nymphaeaceae

Nymphaea
pulchella DC.

-

-

Erva

Aquática

Nativa

77

Oxalidaceae

Averrhoa
carambola L.

caramboleir
a

-

NA

NA

NA

78

Peraceae

Pera glabrata
(Schott) Baill.

tabocúva

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

79

Peraceae

Pera heteranthera
(Schrank)
I.M.Johnst.

tabocuvapeluda

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

80

Phyllanthaceae

Phyllanthus niruri L.

quebrapedra

-

Erva|Subarbusto

Terrícola

Nativa

81

Picramniaceae

Picramnia bahiensis
Turcz.

-

-

Arbusto

Terrícola

Nativa
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1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

Poaceae

Bambusa vulgaris
Schrad. ex
J.C.Wendl.

bambu

-

Árvore

Terrícola

Naturalizada

83

Poaceae

Megathyrsus
maximus (Jacq.)
B.K.Simon &
S.W.L.Jacobs

capimcolonião

-

Arbusto|Erva

Terrícola

Naturalizada

84

Poaceae

Saccharum
officinarum L.

cana-deaçucar

-

Erva

Terrícola

Cultivada

85

Poaceae

Sporobolus
virginicus (L.) Kunth

-

-

Erva

Terrícola

Nativa

86

Poaceae

Urochloa sp.1

taboa

-

NA

NA

NA

87

Polygonaceae

Coccoloba alnifolia
Casar.

folha-debolo

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

88

Pontederiaceae

Eichhornia azurea
(Sw.) Kunth

jigoga

-

Erva

Aquática

Nativa

89

Primulaceae

Jacquinia armillaris
Jacq.

barbasco

-

Arbusto

Terrícola

Nativa

90

Primulaceae

Myrsine umbellata
Mart.

capororoca

-

Árvore

Terrícola

Nativa

91

Pteridaceae

Acrostichum
danaeifolium
Langsd. & Fisch.

samambaiad'água

-

NA

NA

NA

92

Rhamnaceae

Scutia arenicola
(Casar.) Reissek

-

EN

Arbusto

Terrícola

Nativa

93

Rubiaceae

Melanopsidium
nigrum Colla

-

VU

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

82
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

94

Rutaceae

Zanthoxylum sp.1

mamica-deporca

-

NA

NA

NA

1

95

Sapindaceae

Cupania emarginata
Cambess.

camboatáda-praia

-

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

1

96

Sapotaceae

Sideroxylon
obtusifolium
(Roem. & Schult.)
T.D.Penn.

quixabeira

LC

Arbusto|Árvore

Terrícola

Nativa

97

Smilacaceae

Smilax rufescens
Griseb.

japecanga

-

Liana/volúvel/tre
padeira|Subarbu
sto

Terrícola

Nativa

1

98

Solanaceae

Solanum sp.1

-

-

NA

NA

NA

1

99

Solanaceae

Solanum sp.2

-

-

NA

NA

NA

1

100

Turneraceae

Turnera subulata
Sm.

-

-

Arbusto

Terrícola

Nativa

1

1

101

Typhaceae

Typha domingensis
Pers.

junco

-

Erva

Aquática|
Terrícola

Nativa

1

1

102

Verbenaceae

Lantana fucata
Lindl.

camara

-

Arbusto

Terrícola

Nativa
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Herptofauna
Herpetofauna encontrada nas áreas de influência do aqueduto encontram-se listadas a seguir.

Táxon

No de indivíduos

Nome
vulgar

P01

P02

P03

Método

IUCN

IUCN pop.
Trend

MMA

CITES

RJ

-

-

-

ORDEM ANURA
Família
Leptodactylidae
Leptodactylus fuscus
(Schneider, 1799)

rãassobiadora

3

5

3

Au;Bu

LC

Stable

Physalaemus aguirrei
Bokermann, 1966

rãzinha-damata

0

0

1

Au;Bu

LC

Stable

Leptodactylus latrans
(Steffen,1815)

rãmanteiga

10

18

3

Au;Bu

LC

Stable

-

-

-

Dendropsophus
branneri (Cochran,
1948)

pererecaamarela

1

0

1

Au;Bu

LC

Stable

-

-

-

Scinax
similis (Cochran)

pererecade-brejo

1

0

0

Au;Bu

LC

Decreasing

-

-

-

Dendropsophus
minutus (Peters,
1872)

pererecade-brejo

4

3

4

Au;Bu

LC

Stable

-

-

-

Phyllodytes
luteolus (WiedNeuwied, 1824)

pererecadebromélia

2

0

4

Au;Bu

LC

Decreasing

-

-

-

Scinax x-signatus
(Spix, 1824)

pererecadebromélia

4

2

3

Au;Bu

LC

Stable

-

-

-

sapocururuzinho

3

0

0

Au;Bu

LC

Stable

-

-

-

lagartixada-mata

0

0

1

Bu

-

-

-

-

-

bico-doce

0

0

1

Bu

-

-

-

-

-

calango

2

8

1

Bu

LC

Unknown

-

-

-

Jibóia

0

0

1

Bu

LC

-

-

-

-

Família Hylidae

Família Bufonidae
Rhinella crucifer
(Wied-Neuwied,
1821)
ORDEM SQUAMATA
Subordem Sauria
Família
Phyllodactylidae
Gymnodactylus
darwinii (Gray, 1845)
FamíliaTeiidae
Ameiva ameiva
(Linnaeus, 1758)
Família Tropiduridae
Tropidurus
torquatus (WiedNeuwied, 1820)
Subordem Serpentes
Família Boidae
Boa
constrictor (Linnaeus,
1758)

L EGENDA : G RAU DE AMEAÇA : MMA (M ACHADO ET AL. 2008): EP – EM PERIGO ; IUCN (2013): LC – FORA DE PERIGO , NT – QUASE AMEAÇADA , EN – EM PERIGO ; CITES (2013): A PÊNDICE
I: ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO E QUE TÊM SEU COMÉRCIO PROIBIDO ; A PÊNDICE II: ESPÉCIES QUE, EMBORA ATUALMENTE NÃO SE ENCONTREM NECESSARIAMENTE EM PERIGO DE
EXTINÇÃO , PODERÃO CHEGAR A ESTA SITUAÇÃO A MENOS QUE O COMÉRCIO DE ESPÉCIMES DE TAIS ESPÉCIES ESTEJA SUJEITO A REGULAMENTAÇÃO RIGOROSA ; A PÊNDICE III: SÃO ESPÉCIES QUE
JÁ TEM SEU COMÉRCIO REGULARIZADO POR UM GRUPO E QUE PRECISA DA COOPERAÇÃO DE OUTROS PAÍSES PARA EVITAR EXPLORAÇÃO INSUSTENTÁVEL OU ILEGAL . M ÉTODO : B U BUSCA ATIVA ;
A U - AUDITIVO .
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ÍNDICES ECOLÓGICOS
Estimadores
ecológicos

Pastagens
Capoeiras

Riqueza
Abundância
Shannon_H
Pielou_J

9
30
1,952
0,8883

e

Floresta
Paludosa
Antropizada

Mata Arbórea
de Restinga

5
36
1,323
0,8218

11
34
1,92
0,8005

Figura 6.4.53: Phyllodytes luteolus

Figura 6.4.50: Boa constrictor

Figura 6.4.54: Busca ativa de anuros em ambiente fitotelmico

Figura 6.4.51: Boa constrictor

Figura 6.4.55: Leptodactylus latrans
Figura 6.4.52: Scinax similis
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Figura 6.4.56: Tropidurus torquatus

Figura 6.4.57: Leptodactylus fuscus

Figura 6.4.57: Ameiva ameiva

Figura 6.4.58: Dendropsophus branneri

Figura 6.4.56: Physalaemus aguirrei

Figura 6.4.59: Scinax x-signatus
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Avifauna
As espécies da avifauna registradas
durante o levantamento de fauna nas áreas de
influencia, as informações sobre migrantes,
espécies ameaçadas, endêmicas, presentes em
algum apêndice do CITES, xerimbabo,
cinegéticas e invasoras, bem como tipo de
habitat preferencial, sensitividade a distúrbios
ambientais e frequência de ocorrência
encontram-se listadas as seguir.
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Táxon

Nome Popular

Guilda Tróf.

MMA

RJ

Status Int.

Sens.

Registro

Xer.

Cin.

Habit.

Mig.

End.

Inv.

IFL

CHARADRIIFORMES
SCOLOPACIDAE Rafinesque, 1815
Tringa solitaria (Wilson, 1813)

Maçarico Solitário

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Audio

aqu

mig

3%

Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819)

Maçarico Sobre Branco

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

mig

2%

Visual / Audio

aqu

10%

mig

2%

JACANIDAE Chenu & Des Murs, 1854
Jacana jacana (Linnaeus, 1766)

Jaçanã

Insetívoro

LC

LC

cin

Baixa

HAEMATOPODIDADE Bonaparte, 1838
Haematopus palliatus Temminck, 1820

Piru-piru

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

CHARADRIIDAE Leach, 1820
Vanellus chilensis (Molina, 1782)

Quero -Quero

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

25%

Charadrius semipalmatus (Bonaparte, 1825)

Batuíra de Bando

Insetívoro

LC

LC

si

Visual / Audio

aqu

5%

LC

Alta

Visual

aqu

7%

Baixa

Visual

aqu

7%

STERNIDAE (Vigors, 1825)
Phaetusa simplex (Gmelin, 1789)

Trinta Réis Grande

Piscívoro

LC

Larus dominicanus Lichtenstein, 1823

Gaivotão

Piscívoro

LC

LARIDAE Rafinesque, 1815
LC

ANSERIFORMES Leach, 1820
ANATIDAE Leach, 1820
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)

Marreca de Pé Vermelho

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

cin

aqu

5%

Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758)

Marreca Cabocla

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

cin

aqu

5%

PELECANIFORMES Sharpe, 1891
ARDEIDAE Leach, 1820
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

Savacu

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

7%

Butorides striata (Linnaeus, 1758)

Socozinho

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

7%

Ardea alba (Linnaeus, 1758)

Garça Branca Grande

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

28%

Egretta thula (Molina, 1782)

Graça Branca Pequena

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

15%
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Ardea cocoi (Linnaeus, 1766)

Garça Moura

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

2%

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Garça Vaqueira

Insetívora

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758)

Garça Azul

Piscívoro

LC

LC

Média

Visual

aqu

2%

Média

Visual

aqu

1%

Baixa

Visual

Baixa]

Visual

aqu

5%

inv

2%

THRESKIORNITHIDAE Poche, 1904
Platalea ajaja (Linnaeus, 1758)

Colhereiro

Piscívoro

LC

LC

SULIFORMES Sharpe, 1891
FREGATIDAE Degland & Gerbe, 1867
Fregata magnificens (Mathews, 1914)

Fragata

Piscívoro

LC

LC

15%

PHALACROCORACIDAE Reichenbach, 1849
Nannopterum brasilianus (Gmelin, 1789)

Biguá

Piscívoro

LC

LC

CATHARTIFORMES Seebohm, 1890
CATHARTIDAE Lafresnaye, 1839
Coragyps atratus (Bechstein, 1793)

Urubu de cabeça preta

Necrófago

LC

LC

Baixa

Visual

ind

54%

Cathartes burrovianus (Cassin, 1845)

Urubu de cabeça amarela

Necrófago

LC

LC

Baixa

Visual

ind

28%

ACCIPITRIFORMES Bonaparte, 1831
ACCIPITRIDAE Vigors, 1824
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)

Gavião-carijó

Carnívoro

LC

LC;II

Baixa

Visual / Audio

xer

ind

20%

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)

Gavião Caboclo

Carnívoro

LC

LC;II

Baixa

Visual

xer

ind

4%

Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816)

Gavião de Cauda Branca

Carnívoro

LC

LC

Média

Visual

ind

5%

FALCONIFORMES Leach, 1820
FALCONIDAE Leach, 1820
Falco femoralis (Temminck, 1822)

Falcão de Coleira

Carnívoro

LC

LC;II

Baixa

Visual

xer

ind

4%

Falco sparverius (Linnaeus, 1758)

Quiri Quiri

Carnívoro

LC

LC;II

Baixa

Visual

xer

ind

5%

Caracara plancus (Miller, 1777)

Carácará

Carnívoro

LC

LC;II

Baixa

Visual / Audio

xer

ind

55%

Milvago chimachima (Vieillot, 1816)

Gavião Carrapateiro

Carnívoro

LC

LC;II

Baixa

Visual / Audio

xer

ind

25%

STRIGIFORMES Leach, 1820
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STRIGIDAE Leach, 1820
Athene cunicularia (Molina, 1782)

Coruja Buraqueira

Carnívoro

LC

LC

Média

Visual / Audio

xer

ind

17%

Tyto furcata (Temminck, 1827)

Suindara

Carnívoro

LC

LC;II

Média

Visual / Audio

xer

ind

10%

COLUMBIFORMES Latham, 1790
COLUMBIDAE Leach, 1820
Columbina talpacoti (Temminck, 1811)

Rolinha-Roxa

Granívoro

LC

LC

Baixa

Visual

cin

ind

5%

Columbina squammata (Lesson, 1831)

Fogo Apagou

Granívoro

LC

LC

Baixa

Visual /Audio

cin

ind

3%

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)

Pombão

Frugívoro

LC

LC

Média

Visual /Audio

cin

ind

28%

Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)

Juriti-pupu

Granívoro

LC

LC

Baixa

Audio

cin

sem

1%

Columbina picui (Temminck, 1813)

Rolinha Picui

Granívoro

LC

LC

Baixa

Visual

cin

ind

15%

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792)

Pomba Galega

Granívoro

LC

LC

Média

Visual

cin

ind

3%

CUCULIFORMES Wagler, 1830
CUCULIDAE Leach, 1820
Crotophaga ani (Linnaeus, 1758)

Anu-preto

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

ind

19%

Guira guira (Gmelin, 1788)

Anu-branco

Carnívoro

LC

LC

Baixa

Visual

ind

15%

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)

Saci

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Audio

sem

4%

sem

45%

PISITTACIFORMES Rafinesque, 1815
PISITTACIDAE Rafinesque, 1815
Eupsittula aurea (Gmelin, 1788)

Periquito Rei

Frujívoro

LC

LC;II

Média

Visual / Audio

xer

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)

Tuim

Granívoro

LC

LC;II

Média

Visual/Audio

sem

1%

PICIFORMES Meyer & Wolf, 1810
PICIDAE Leach, 1820
Picumnus cirratus (Temminck, 1825)

Pica-pau-anão-barrado

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

1%

Melanerpes candidus (Otto, 1796)

Pica pau Branco

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

ind

1%

Colaptes campestris (Vieillot, 1818)

Pica-pau-do-campo

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

5%

CORACIIFORMES Forbes, 1844
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ALCEDINIDAE Rafinesque, 1815
Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)

Martim-pescador-grande

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

aqu

10%

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)

Martim-pescador-pequeno

Piscívoro

LC

LC

Baixa

Visual

aqu

1%

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)

Martim Pescador Verde

Piscívoro

LC

LC;II

Baixa

Visual/Audio

sem

1%

PASSERIFORMES Vigors, 1825
FURNARIIDAE Gray, 1840
Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823)

Casaca-de-Couro-da-Lama

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

5%

Furnarius rufus (Gmelin, 1788)

João-de-barro

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

30%

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)

Corruíra do Brejo

Insetívoro

LC

LC

Média

Visual / Audio

ind

1%

Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821)

João-de-pau

Insetívoro

LC

LC

Média

Visual / Audio

ind

5%

LC

Baixa

Visual

sem

3%

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

2%

FRIGILLIDAE (Leach, 1820)
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)

Fim Fim

Frugívoro

LC

RHYNCHOCYCLIDAE Berlepsch, 1907
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)

Ferreirinho-Relógio

Insetívoro

LC
TYRANNIDAE Vigors, 1825

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)

Bem-Te-Vi

Onívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

14%

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)

Suiriri cavaleiro

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

5%

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)

Neinei

Onívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

1%

Myiozetetes similis (Spix, 1825)

Bentevizinho-de-penacho-vermelho

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

9%

Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)

Suiriri

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

8%

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)

Lavadeira-Mascarada

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

aqu

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)

Maria Cavaleira

Insetívoro

LC

LC

Média

Visual

ind

3%

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823)

Pombinha-das-almas

Insetívoro

LC

LC

Média

Visual / Audio

ind

10%

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764)

Freirinha

LC

LC

Média

Visual / Audio

ind

5%

Baixa

Visual / Audio

ind

20%

inv

10%

HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)

Andorinha-Pequena-de-Casa

Insetívoro

LC

LC
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Progne chalybea (Gmelin, 1789)

Andorinha-doméstica-grande

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

mig

27%

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

4%

ind

25%

TROGLODYTIDAE Swainson, 1831
Troglodytes musculus (Naumann, 1823)

Corruíra

Insetívoro

LC
ICTERIDAE Vigors, 1825

Icterus jamacaii (Gmelin, 1788)

Corrupião

Onivoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

xer

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)

Chupim

Onivoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

5%

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819)

Garibaldi

Frugívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

aqu

5%

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)

Polícia inglesa do sul

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

5%

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766)

Guaxe

Onivoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

sem

1%

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)

Graúna

Onivoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

ind

6%

THRAUPIDAE Cabanis, 1847
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)

Sanhaçu-Cinzento

Frugívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

xer

ind

38%

Tangara palmarum (Wied, 1823)

Sanhaçu-do-Coqueiro

Frugívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

xer

ind

3%

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)

Tiziu

Granívoro

LC

LC

Baixa

Audio

xer

ind

9%

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)

Canário-da-Terra-Verdadeiro

Granívoro

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

xer

ind

56%

Emberizoides ypiranganus (Ihering & Ihering,
1907)

Canário do brejo

Insetívoto

LC

LC

Baixa

Visual / Audio

xer

ind

5%

Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758)

Cardeal do Nordeste

Granívoro

LC

LC;II

Baixa

Visual / Audio

xer

ind

9%

Sporophila collaris (Boddaert, 1783)

Coleiro do brejo

Granívoro

LC

LC

Média

Visual

ind

1%

Tangara cayana (Linnaeus, 1766)

Saíra Amarela

Frugívoro

LC

LC

Média

Visual / Audio

xer

ind

Tachyphonus coronatus( Vieillot, 1822)

Tiê preto

Frugívoro

LC

LC;II

Baixa

Visual

xer

dep

Sicalis luteola (Sparrman, 1789)

Canário de Bando

Granívoro

LC

LC

Baixa

Visual

xer

ind

1%

ind

1%

ind

23%

inv
end

2%
1%

PARULIDAE Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)

Pia - Cobra

Insetívoro

LC

LC

Baixa

Visual

LC

Baixa

Visual / Audio

MIMIDAE Bonaparte,1853
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)

Sabiá do campo

Insetívoro

LC
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xer

Mimus gilvus (Vieillot, 1807)

Sabiá da Praia

Insetívoro

LC

EP

LC;II

Baixa

Visual / Audio

Baixa

xer

ind

36%

Audio

ind

8%

Baixa

Visual / Audio

ind

inv

32%

Baixa

Visual

ind

inv

3%

MOTACILLIDAE Horsfield, 1821
Anthus lutescens (Pucheran, 1855)

Caminheiro zumbidor

Insetívoro

LC

LC

PASSERIDAE Rafinesque, 1815
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Pardal

Onívoro

LC

LC

Estrildidae Bonaparte, 1850
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)

Bico-de-lacre

Granívoro

LC

LC

xer

GRUIFORMES Bonaparte, 1854
RALLIDAE Rafinesque, 1815
Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818)

Frango-d'água-comum

Onívoro

LC

LC

Baixa

Audio

aqu

10%

mig

1%

PANDIONIDAE (Bonaparte, 1854)
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Aguia Pescadora

Piscivóro

LC

LC

Média

Visual

ind

Baixa

Visual/Audio

sem

5%

Baixa

Visual

aqu

1%

CAPRIMULGIFORMES (Vigors, 1825)
CAPRIMULGIDAE (Vigors, 1825)
Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)

Bacurau

Insetívoro

LC

LC

CICONIIFORMES (Sundevall, 1836)
CICONIIDAE (Sundevall, 1836)
Mycteria americana (Linnaeus, 1758)

Cabeça Seca

Piscívoro

LC

LC

TROCHILIDAE Vigors, 1825
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)

Besourinho de Bico Vermelho

Nectarívoro

LC

LC

Visual/Audio

1%

L EGENDA : M IG : A VES M IGRATÓRIAS CONFORME CBRO (2011); S TATUS DE C ONSERVAÇÃO: IUCN – G LOBAL, B RA – NACIONAL, RJ – R IO DE J ANEIRO – CR – C RITICAMENTE A MEAÇADO, VU – V ULNERÁVEL, NT – Q UASE AMEAÇADO, PA – P ROVAVELMENTE
EN – EM P ERIGO, (MACHADO ET. AL., 2008); VU – V ULNERÁVEL (IUCN, 2011); CITES - APÊNDICES DA C ITES (CITES, 2011; BRASIL, 2010); END. MA – ESPÉCIE ENDÊMICA DA M ATA A TLÂNTICA ; X ER . – ESPÉCIES UTILIZADAS COMO
X ERIMBABO, OU ANIMAIS DE COMPANHIA ; C IN . – ESPÉCIES CINEGÉTICAS VISADAS COMO ANIMAIS DE CAÇA ; I NV. – ESPÉCIES EXÓTICAS , INVASORAS OU INTRODUZIDAS ; H AB . - H ABITAT PREFERENCIAL CONFORME SICK (1997): IND – INDEPENDENTES DE FLORESTAS ,
SEM – SEMIDEPENDENTES DE FLORESTAS , DEP – DEPENDENTES DE FLORESTAS , AQU - ESPÉCIES ASSOCIADAS A AMBIENTES ÚMIDOS ; S ENS . - S ENSITIVIDADE ( COM RELAÇÃO A DISTÚRBIOS AMBIENTAIS ), CONFORME STOTZ ET AL ., 1996): B AIXA - BAIXA SENSITIVIDADE ;
M ÉDIA – MÉDIA SENSITIVIDADE ; A LTA – ALTA SENSITIVIDADE ;
AMEAÇADO ,
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Figura 6.4.58: Columbina talpacoti e Sicalis flaveola

Figura 6.4.60: Columbina talpacoti

Figura 6.4.59: Ninho ativo de Furnarius rufus

Figura 6.4.61: Volatinia jacarina

Figura 6.4.63: Haematopus palliatus

Figura 6.4.62: Columbina picui
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Figura 6.4.64: Mimus gilvus

Figura 6.4.66: Ninho de Phacellodomus rufifrons

Figura 6.4.68: Anthus lutescens

Figura 6.4.65: Coragyps atratus

Figura 6.4.67: Arundinicola leucocephala

Figura 6.4.69: Heterospizias meridionalis
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6.4.5.4

Mastofauna

A mastofauna terrestre encontrada nas
áreas de influências do aqueduto encontra-se
listada a seguir.
Táxon

Nome popular

Método

P01

P02

P03

STATUS

Procyon cancrivorus

mão-pelada

BAV

0

1

0

LC

Nasua nasua

Quati-de-caldaanelada

EO

0

0

2

LC

cachorro-domato

BAV

1

0

2

LC;II

sagui-da-carabranca

BAV; ACV

0

0

1

LC;II

gambá-deorelha-preta

ACV; ACV;
EO

1

1

1

LC

capivara

ACV

2

2

3

LC

tatu

ACV

2

3

1

-

Ordem Carnivora
Família Procyonidae

Família Canidae
Cerdocyon thous
Ordem Primates

Figura 6.4.69: Callithrix geoffroyi

Família Callithrichidae
Callithrix geoffroyi
Ordem
Didelphimorphia
Família Didelphidae
Didelphis aurita
Ordem Rodentia
Família Cavidae
Hydrochoerus
hydrochaeris
Ordem Cingulata
Família Dasypodidae
Dasypodidae sp.

L EGENDA : M ÉTODO- ENCONTRO OCASIONAL DIRETO (EO); ENCONTRO OCASIONAL
VESTÍGIO (EOV); E NCONTRO OCASIONAL OSSADA (EOO); B USCA ATIVA VESTÍGIO
(BAV);. G RAU DE AMEAÇA: MMA (M ACHADO ET AL. 2008): EP – EM PERIGO;
IUCN (2013): LC – FORA DE PERIGO, NT – QUASE AMEAÇADA , EN – EM PERIGO;
CITES (2013): A PÊNDICE I: ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO E QUE TÊM SEU
COMÉRCIO PROIBIDO ; A PÊNDICE II: E SPÉCIES QUE , EMBORA ATUALMENTE NÃO SE
ENCONTREM NECESSARIAMENTE EM PERIGO DE EXTINÇÃO , PODERÃO CHEGAR A ESTA

Figura 6.4.70: Heterospizias meridionalis

SITUAÇÃO A MENOS QUE O COMÉRCIO DE ESPÉCIMES DE TAIS ESPÉCIES ESTEJA SUJEITO
A REGULAMENTAÇÃO RIGOROSA ;

A PÊNDICE III:

SÃO ESPÉCIES QUE JÁ TEM SEU

COMÉRCIO REGULARIZADO POR UM GRUPO E QUE PRECISA DA COOPERAÇÃO DE
OUTROS PAÍSES PARA EVITAR EXPLORAÇÃO INSUSTENTÁVEL OU ILEGAL .

ÍNDICES ECOLÓGICOS
Estimadores
ecológicos
Riqueza
Abundância
Shannon_H
Pielou_J

Pastagens e
Capoeiras

Floresta
Paludosa
Antropizada

Mata Arbórea
de Restinga

4
6
1,33
0,9591

4
7
1,277
0,9212

6
10
1,696
0,9464

Figura 6.4.71: Didelphis aurita
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Figura 6.4.72: Câmera trap

Figura 6.4.75: Vestígio ósseo de Didelphis aurita

Figura 6.4.73: Nasua nasua

Figura 6.4.76: Vestígio de Cerdocion thous

Figura 6.4.74: Postura de ceva para câmera trap

Figura 6.4.77: Vestígio de Dasypodidae sp
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A seguir são apresentadas as
coordenadas geográficas dos lugares onde
foram realizados os registros fotográficos:
• Callithrix geoffroyi (21°22'9.29"S
40°58'16.07"O);
• Hydrochoerus
hydrochaeris
(21°23'22.89"S 40°59'27.58"O);
• Didelphis
aurita
(21°23'46.94"S
40°59'54.28"O);
• Câmera
trap
(21°23'47.56"S
40°59'50.53"O);
• Nasua nasua (21°24'37.65"S 41°
0'24.90"O);
• Postura de ceva para câmera trap
(21°23'57.43"S 40°59'53.91"O);
• Vestígio ósseo de Didelphis aurita
(21°22'7.23"S 40°58'15.74"O);
• Vestígio
de
Cerdocion
thous
(21°20'9.32"S 40°58'13.73"O)
• Vestígio
de
Dasypodidae
sp.
(21°20'53.25"S 40°58'22.30"O).

(aveloz), uma espécie originária da África que é
muito utilizada na região, principalmente nas
fazendas de cana, por formar uma boa barreira
contra o fogo, evitando que o mesmo passe de
um talhão para outro.
A vegetação na ADA é constituída
basicamente de pastagem, sendo encontradas
diversas espécies tais como: Cynodon dactylon
(capim-de-cachorro),
Cynodon
maritimus
(cinodon), Megathyrsus
maximus
(capim
colonião), Melinis repens (capim favorito),
Urocloa decumbens (braquiária).
No limite da propriedade com a praia são
encontrados
dois
tipos
de
vegetação
característica de restinga, sendo uma vegetação
de duna e, no pós praia, uma restinga arbórea.
No restante da fazenda além de algumas árvores
isoladas, temos um pequeno fragmento (0,8ha)
que faz limite com a RJ 196 com característica de
uma mata de transição e, no entorno da sede
existe um bosque que é utilizado com área de
pastagem e sombreamento para o gado.

Área diretamente afetada (ADA) do
Parque Termoelétrico
A área de diretamente afetada é o limite
da Fazenda Cannaã que está localizada no Km
10 da RJ 196 e possui aproximadamente
1.400.000 m², o uso atual da fazenda é a criação
de gado e cultivo de coco. Além destas atividades
a fazenda também possui alguns animais como:
cavalo, porco e galinha.
A área em estudo já possui a Licença
Prévia nº IN 0043610, que aprovou a implantação
de um terminal portuário e um condomínio
industrial, que foram objeto de EIA/RIMA, no qual
se pretende implantar o Parque Termoelétrico.

Flora
Na organização do diagnóstico da
florana ADA, a vegetação existente foi separada
de acordo com sua fisionomia e a condição de
suprimidas ou não suprimidas, com a
implantação do empreendimento que se
pretende licenciar.
Serão preservadas:
1.
2.

Serão suprimidas –
através da LP n° IN 0043610:
3.
4.
5.
6.
7.

Figura 6.4-78: Limite da Área de Diretamente Afetada – Fazenda Canaã

Os limites da propriedade e as divisórias
dos pastos são feitas de cerca de arame, contudo
em algumas partes ela também é constituída de
uma cerca viva da espécie Euphorbia tirucalli L.

Praia e dunas
Restinga arbórea
autorizadas

Árvores isoladas
Bosque ao entorno da sede
Cultivo de Coqueiros
Fragmento florestal – transição
floresta de restinga
Vegetação de praia e duna
relativa numa faixa de 20m para
ligação do terminal com o
enrocamento e numa faixa de
50m para o acesso do lote
destinado ao estaleiro ao mar.

Caracterização da vegetação que será
preservada
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Dunas e praias
O levantamento de campo transcorreu
por toda a extensão da praia identificando todas
as espécies existentes, sendo encontrados
indivíduos de hábitos herbáceos, arbóreos,
lianas, cactos, palmeiras, bromélias, epífitas. O
resultado apresentou uma grande diversidade de
espécies, o que atribui um bom estado de
preservação para aquele fragmento.
Considerando o DECRETO ESTADUAL
nº 41.612 de 23 de dezembro 2008 que dispõe
sobre a definição de restingas no Estado do Rio
de Janeiro a tipologia da vegetação encontrada
neste fragmento por ser classificada como:
TIPO REPTANTE - Ocorre na faixa
litorânea de praia mole arenosa (conforme o
conceito ecológico, desconsiderando-se as
praias moles argilosas e as praias duras), situada
na zona entre-marés e sujeita à ação das vagas,
cuja largura é dependente dos processos
erosivos atuantes, sendo constituída por
espécies de baixo porte que avançam sobre a
areia em direção ao oceano nas épocas de mar
mais calmo, e que se apresentam de forma mais
densa próximo à crista do cordão arenoso
externo, a salvo das marés regulares.
TIPO ARBUSTIVO FECHADO PÓSPRAIA - Ocorre a montante da vegetação
reptante da praia no cordão arenoso, com largura
é variável, podendo ser constituído por estreita
faixa não atingida pelas vagas de tempestade. A
comunidade vegetal é relativamente densa, com
altura que aumenta gradativamente conforme se
afasta da praia, formando uma barreira de difícil
penetração, com aparência de que foi modelada
pelo
vento,
com
arbustos
comumente
espinhosos.

Figura 6.4-78 : Duna com vegetação reptante e vegetação arbustiva

Figura 6.4-79 : Duna com vegetação reptante e vegetação arbustiva

A seguir apresentamos a lista de
espécies identificadas no levantamento da
florístico deste fragmento.
Foram identificadas
distribuídas em 33 famílias.

49

espécies,

•

Espécie exótica: Yucca guatemalensis;
Terminalia
catappa;
Leucaena
leucocephala

•

Espécie ameaçada: Jacquinia armillaris

•

Insuficiência de dados: Sideroxylum
obtusifolium
Familia

Nome científico

Nome
popular

Hábito

AMARANTHACEAE

Alternanthera
litoralis

apaga-fogo

herbácea

AMARANTHACEAE

Blutaporon
portulacoides

apaga-fogorasteira

herbácea

ANACARDIACEAE

Schinus
terebinthifolius

aroeirinha

arbórea

APOCYNACEAE

Oxypetalum
appendiculatum

paininha

trepadeira

APOCYNACEAE

Forsteronia
cordata

forsteronia

trepadeira

ARECACEAE

Allagoptera
arenaria

Gurirí

palmeira

ASPARAGACEAE

Yucca
guatemalensis

Yuca

arbustiva

BORAGINACEAE

Euploca ternata

herbácea

BROMELIACEAE

Neoregelia
cruenta

Epífita

BROMELIACEAE

Aechmea
nudicaulis

ecmeia

Epífita

BROMELIACEAE

Bromelia
antiacantha

gravatá-dapraia

herbácea

CACTACEAE

Hylocereus
setaceus

pitaiavermelha

Epífita
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CACTACEAE

Opuntia sp.

Palma

arbustiva

CACTACEAE

Cereus
fernambuscensis

arbustiva

CALYCERACEAE

Acicarpha
spathulata

herbácea

CAPPARACEAE

Cynophalia
flexuosa

feijão-deboi

arbórea

COMBRETACEAE

Terminalia
catappa

amendoeira

arbórea

COMMELINACEAE

Commelina sp.

trapoeraba

herbácea

CONVOLVULACEAE

Ipomoea imperati

couvemarinha

herbácea

CONVOLVULACEAE

Ipomoea
pescaprae

salsa-dapraia

lianaterrestre

CYPERACEAE

Remirea
marítima

remiréia

herbácea

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum
passerinum

batingaroxa

arbustiva

EUPHORBIACEAE

Euphorbia
prostrata

quebrapedra-falso

herbácea

FABACEAE

Vachelia sp.

arranhagato

arbustiva

FABACEAE

Canavalia rósea

feijão-dapraiarasteiro

trepadeira

FABACEAE

Centrosema
brasilianum

centrosema

herbácea

FABACEAE

Dalbergiae
castaphyllum

veronicada-praia

arbustiva

FABACEAE

Desmodium
tortuosum

carrapicho

herbácea

FABACEAE

Leucaena
leucocephala

leucena

arbórea

FABACEAE

Sophora
tomentosa

feijão-dapraia

subarbusto

LAURACEAE

Cassytha
filiformis

cipóchumbo

trepadeira

MALVACEAE

Talipariti
pernambucense

algodão-dapraiaverdadeiro

arbustiva

MYRTACEAE

Eugenia uniflora

pitangueira

arbórea

NYCTAGINACEAE

Guapira
pernambucensis

joão-mole

arbórea

ORCHIDACEAE

Vanilla bahiana

baunilha

Epífita

PHYTOLACCACEAE

Petiveria alliacea

gambá

arbustiva

POACEAE

Cynodon
maritimus

cinodon

herbácea

POACEAE

Sporobolusindicus

POLYGALACEAE

Polygla

POLYGONACEAE

Coccoloba sp.

PRIMULACEAE

Jacquinia
armillaris

herbácea
pinheirinhoda-praia

herbácea

arbórea
barbasco

arbustiva

SAPINDACEAE

Alophyllus
puberulus

vacum

arbustiva

SAPOTACEAE

Sideroxylum
obtusifolium

quixabeira

arbórea

SMILACACEAE

Smilaxsp.

japecanga

herbácea

SOLANACEAE

Solanum sp.

SOLANACEAE

Aureliana
fasciculata

VERBENACEAE

Morfoespéciesp.1

VERBENACEAE

Lantana câmara

ASTERACEAE

Morfoespéciesp.2

arbustiva
cheiro-demel

arbustiva

arbustiva
cambará

herbácea
herbácea

Vegetação arbórea de restinga

Figura 6.4-80: Localização do fragmento

Este é o maior fragmento na ADA e vale
ressaltar que ele será todo preservado .
Considerando as características observadas em
campo e o DECRETO ESTADUAL nº 41.612 de
23 de dezembro 2008, a classificação da
tipologia desta vegetação é:
TIPO ARBÓREO NÃO INUNDADO Ocorre em nível topográfico mais elevado, onde
o substrato arenoso não é inundado. O dossel
arbóreo dominado por mirtáceas e leguminosas
pode exceder quinze metros de altura, com
algumas árvores emergentes alcançando cerca
de vinte metros de altura. Não existem estratos
bem definidos no sub-bosque. Em certos casos é
possível se encontrar uma mata xerofítica, com
árvores que podem alcançar até vinte metros de
altura e, em outros, esta mata apresenta uma
comunidade arbórea baixa, fechada e dominada
por mirtáceas. Os galhos estão, em geral,
ocupados por epífitas e no estrato inferior é
comum a ocorrência de bromeliáceas.
Para definir os estágios sucessionais da
vegetação, foi considerada as características
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observada em campo e a RESOLUÇÃO
CONAMA nº 417, DE 23 DE NOVEMBRO DE
2009, que define aquela área como:

A tabela com com todos os dados
dendrometricos dos 713 indivíduos mensurados
neste fragmento segue no

Estágio médio de regeneração

As espécies mais abundantes foram a
Cynophilia flexuosa com 208 indivíduos (29%),
seguida da Sideroxylum obtusifolium (166
indivíduos - 23%), Jacquinia armillaris (53
indvíduos – 7%).

1. Fisionomia arbustivo-arbórea; 2.
Predominância dos estratos arbustivo e arbóreo;
3. Arbustos com até 4 (quatro) metros e árvores
com até 6 (seis) metros de altura, com DAP
médio de até 10 (dez) centímetros; 4. Epifitismo
presente com maior diversidade de espécies em
relação ao estágio inicial; 5. Trepadeiras
presentes e com maior riqueza de espécies que
o observado no estágio inicial; 6. Presença de
serapilheira em camada fina; 7. Sub-bosque em
formação e pouco desenvolvido; e 8. Espécies
vegetais indicadoras.

Gráfico 6.4-01: Espécies mais abundantes no fragmento de restinga arbórea

O maior DAP mensurado foi de 57
centímetros, sendo que o DAP médio foi igual a
10 centímetros. A altura média foi 5,80 metros e
o espécime de maior altura encontrada foi um
Sideroxylum obtusifolium com aproximadamente
13 metros de altura.

Figura 6.4-81: Presença de serapilheira

•

Espécie exótica: Carica papayae
Morus nigra

•

Espécie
armillaris

•

Insuficiência de dados: Sideroxylum
obtusifolium

ameaçada:

Família

Nome científico

Nome
popular
citado

Habito

ANACARDIACEAE

Schinus
terebinthifolius

aroeirinha

arbórea

ANACARDIACEAE

Tapirira
guianensis

paupombo

arbórea

APOCYNACEAE

Tabernae
montanasalzman
nii

leiteira

regeneraçã
o

CANNABACEAE

Celtis sp.

grão-degalo

arbustoescandente

CAPPARACEAE

Cynophalia
flexuosa

feijão-deboi

arbustoescandente

CARICACEAE

Carica papaya

mamoeiro

arbórea

CLUSIACEAE

Clusia fluminensis

cebola-dapraia

arbusto

Figura 6.4-82 Presença de epífitas

O levantamento de campo mensurou
todos os espécimes com circunferência a altura
do peito (DAP) igual ao maior do que 15
centímetros, onde se encontrou 713 indivíduos
distribuídos em 32 famílias. No total foram
mensurados 1337 fustes.

Jacquinia
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CLUSIACEAE

arbórea

Caracterização da vegetação que será

Garcinia
brasiliensis

bacoparí

EBENACEAE

Diospyros hispida

caquí-domato

arbórea

IN0043610

ERYTHROXYLACE
AE

Erythroxylum
hispida

arco-dapraia

arbórea

Árvores isoladas

EUPHORBIACEAE

Euphorbia
heterophylla

matabrasil

herbácea

FABACEAE

Zollernia glabra

orelha-deonça

arbusto

FABACEAE

Senna
macranthera

fedegoso

regeneraçã
o

MELIACEAE

Trichilia
emarginata

catiguade-orelha

arbórea

Ao total foram mensurados 150
indivíduos isolados, distribuídas entre 51
espécies diferentes, sendo que apenas um
indivíduo não foi identificado devido à falta de
material vegetativo (etiqueta n°01). Estas árvores
isoladas estão dispostas desde o entorno da
sede até próximo ao acesso à praia.

MELIACEAE

Trichilia casaretti

baga-damorcego

arbórea

MORACEAE

Ficus cyclophylla

gameleira
-grande

arbórea

MORACEAE

Ficus hirsuta

gameleira
-miúda

arbusto

MORACEAE

Maclura tinctoria

taiúva

arbórea

MORACEAE

Morus nigra

amora-dachina

arbusto

MYRTACEAE

Eugenia
astringens

cambuí

arbórea

MYRTACEAE

Eugenia uniflora

pitangueir
a

arbusto

MYRTACEAE

Eugenia
punicifolia

cambuíredondo

arbórea

NYCTAGINACEAE

Bougainvillea
spectabilis

trêsmarias

liana

NYCTAGINACEAE

Guapira
pernambucensis

joão-mole

arbusto

OPILIACEAE

Agonandra exelsa

cervejade-pobre

arbórea

PRIMULACEAE

Jacquinia

barbasco

arbusto

RHAMNACEAE

Zizyphus aff.
Undulata

juázeiro

arbórea

SAPINDACEAE

Alophyllu
spuberulus

vacum

arbórea

SAPINDACEAE

Mataybae
leagnoides

mataíba

regeneraçã
o

SAPOTACEAE

Pouteria sp.

abiuranada-praia

arbórea

SAPOTACEAE

Sideroxylum
obtusifolium

quixabeira

arbórea

SOLANACEAE

Cestrum axillare

coerana

arbusto

suprimida que ja foi autorizada na LP n°

Figura 6.4-83: Ingá da praia

Figura 6.4-84: Quixabeira

Observou-se que a função principal
destes indivíduos isolados é proporcionar
sombra ao gado, as espécies mais abundantes
foram a Pera glabrata (20 indivíduos), seguida do
Syzygium
cumini
(15
indivíduos)e
do
Sideroxylum obtusifolium (13 indivíduos). É
importante salientar que o Sideroxylum
obtusifolium encontra-se na lista do IBAMA
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(Anexo II da IN06/2008 MMA), classificada como
insuficiência de dados.

Cálculo de Volumetria das árvores
isoladas

Devido à necessidade de suprimir as
árvores isoladas para possibilitar a satisfatória
implantação do empreendimento, procedemos
ao cálculo do volume estimado de madeira a ser
suprimida através da utilização dos dados
coletados em campo e da formula volumétrica
para vegetação arbórea de Restinga, proposta
pela Fundação Centro Tecnológico de Minas
Gerais (CETEC), a saber:
Gráfico 6.4-02: Espécies mais abundantes das árvores isoladas

Vt = 0,000074230 x DAP^1,707348 x
Ht^1,16873

Ressalta-se que dentre as espécies
encontradas dezesseis não são autóctone.
Família

Nome científico

Nome
popular

Hábito

ANACARDIACEAE

Mangifera indica

mangueira

arbórea

ARAUCARIA

Araucaria
columnaris

pinheiro-denatal

arbórea

ARECACEAE

Cocos nucifera

coqueiro

ASPARAGACEAE

Dracae nafragans

ASPARAGACEAE

O volume total estimado de madeira a ser
suprimida relacionado às árvores isoladasé de
71,50 m³, sendo o Syzygium cumini a espécie
com maior volume, seguida do Sideroxylum
obtusifolium. A seguir é apresentada uma tabela
com a volume estimado por espécie.
Nome científico

Volume estimado em m³

arbórea

Syzygium cumini

14,97256

pau-d'agua

arbórea

Sideroxylum obtusifolium

12,11162

Beaucarnea
recurvata

pata-deelefante

arbórea

Pera glabrata

11,34617

Ficus mariae

3,412679

BIGNONIACEAE

Tecoma stans

ipê-dejardim

arbórea

Campomane siadichotoma

2,890921

LAURACEAE

Persea americana

abacateiro

arbórea

não identificada

2,798224

MALPHIGIACEAE

Malphigia glabra

acerola

arbórea

Ficus cyclophylla

2,291437

MALVACEAE

Hibiscus rosasinensis

graxa-deestudante

arbórea

Coccoloba sp.

1,690574

Ficus benjamina

1,679545

MORACEAE

Morus nigra

amora-dachina

arbórea

Mangifera indica

1,625998

MORACEAE

Artocarpus
hetrophylla

jaqueira

arbórea

Capparis flexuosa

1,454657

Annona sylvatica

1,319176

MORACEAE

Ficus benjamina

figueirabenjamina

arbórea

Seguieria longsdorffii

1,293414

Eugenia uniflora

1,242664

MYRTACEAE

Syzygium cumini

jamelão

arbórea

Eriotheca pentaphylla

1,06013

MYRTACEAE

Psidium guajava

goiabeira

arbórea

Trichilia aff. Martiana

0,996296

RUTACEAE

Citrus sp.

limão

arbórea

Aspidosperma australe

0,912199

SAPOTACEAE

Crysophyllumcainito

abiu-roxo

arbórea

Tabernaemontana salzmannii

0,886318

Cupania racemoosa

0,599587

Eugenia sp.2

0,583167

Andira fraxinifolia

0,546026
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Schinus terebinthifolius

0,543645

Anacardium occidentale

0,521971

Astronium graveolens

0,454556

Crysophyllum sp.

0,395369

Inga marginata

0,344378

Eugenia punicifolia

0,335006

Hibiscus rosa-sinensis

0,322017

Morus nigra

0,27959

Eugenia florida

0,258432

Diospyros hispida

0,232208

Persea americana

0,224117

Metternichia princeps

0,21585

Guapira cf. pernambucensis

0,177115

Eugenia candolleana

0,176142

Malphigia glabra

0,151076

Myrsine umbellata

0,141503

Byrsonima sericea

0,138382

Cocos nucifera

0,136248

Dracaena fragans

0,126493

Citrussp.

0,104421

Tecomas tans

0,104012

Zollernia glabra

0,103756

Bougainvillea spectabilis

0,086828

Erythroxylum sp.

0,06926

Araucaria columnaris

0,048505

Psidium guajava

0,03552

Opuntia sp.

0,030531

Beaucarnea recurvata

0,026776

Artocarpus hetrophylla

0,004318

Lista do levantamento de campo
Planilha de campo das árvores isoladas
localizadas na ADA.

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

6. DIANÓSTICO AMBIENTAL
6-218

Altura
(m)

Diâmetro
de capa
(m)

12

10

3

4

12

12

3

1

n°

Nome popular

CAP (cm)

1

Não
identidicada

122/110/74/72/70/68/60/57

bouganville

22

figueira

82/81/62/62/58/57/54/54/51/49/48/42

coqueiro

46

5

coqueiro

51

3

1

6

benjamina

200

12

10

7

biribá

22

2

4

amora

30/28/24/24/23/23/20/19/19/16

6

4.5

pau d'agua

16

4

2

goiaba

49/42/35/21

6

5.5

pau d'agua

24/23/18

4

2

amora

26/23/22/20/19/18/17/16

6

6

amora

22/22

3

4

14

abiu roxa

61/54/43/29/28

8

9

15

abacate

16/15

5

3.5

16

biribá

16

4.5

2

goiaba

42/35/28

5

5

mangueira

36

7

3.5

cajueiro

28/20/19

3

4

jamelão

99/71/42/39/25

11

8

21

mangueira

49/47/44

10

10

22

mangueira

57/56

9

7

23

acerola

26

3

4

goiaba

26/21/16

5

5

acerola

26/18

4.5

4.5

arco de pipa

80/58

11

8

mangueira

36/35/34/25/23/23

6.5

6.5

limoeiro

16

4

3.5

29

mangueira

16

4

2

30

jaqueira

16

3

3

31

acerola

30/28/22/20

3.5

4

acerola

25/22/19/17/16

3

3

ipê de jardim

21/18

2.5

2

ipê de jardim

23

3

2

ipê de jardim

20

2

1.5

benjamina

160/110/100/90

13

12

hibiscus
araucaira
columinaris

18/16

2

1

12

2

coqueiro

53

4

2.5

2
3
4

8
9
10
11
12
13

17
18
19
20

24
25
26
27
28

32
33
34
35
36
37
38
39

72
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boganvilhe

22/20/18/16

4

3

boganvilhe
pata de
elefante

23/16

4

2

2

1

pau d'agua
pata de
elefante

23/19/18

4

2

3

2

benjamina

74/29/29

5.5

1

aroreira

36/35

6

5

pêra

50

5

4

ipê de jardim

23/21/18

5.5

4

aroreira

84/65

13

10

50

pêra

137/56

11

8

51

gabiroga

77/58

10

3

52

pêra

112/77

10

13

pêra

119/78

12

11

pêra

73/51

12

11

pêra

98/92

5

5

Pêra

92/87/73

13

6.5

Pêra

140/111/78/74

10

9.5

58

grumixama

44

4

2

59

ingá

20

4

5

60

figueira

65/30/28

7

4.5

feijão boi

100/80

8

10

camboatazinho

41/39/35/34/32/29/29

9

10

gonçalo alves

94

10

6

pêra

102

4

6

pêra

91/78/66/59/54/50/50

10

9.5

66

pêra

83/79/76/55

10

11

67

pêra

99/97/68/57/49

8

10

68

Pêra

61

6

4

Pêra

69/64

3

2

70

aroeirinha

23/21/21/20/19/19/16

3

4

71

murici

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

53
54
55
56
57

61
62
63
64
65

69

22

23

8

6

guabiroba

65/44

10

4

guabiroba

67/55/50/43/33

10

8

74

quixabeira

46/34/27

6

6

75

guabiroba

39/38/38/30/29/29

9

4

76

guabiroba

70/33/18

12

6

fruto de urubu

38/28

4

4

quixabeira

258

10

12

ficus lirata

83/78/77

8

8

quixabeira

248/158

11

14

72
73

77
78
79
80
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quixabeira
figueira
gameleira

81/70/70/62/50/36/33/30/24

jamelão

430

cambuí míudo

75

guamirim

46

folha de bolo

103

87

orelha de onça

24

88

pêra

79/78/77/68/48

89

pêra

63

5

4

pêra

81

5

6

folha de bolo

71/68/49

8

5

folha de bolo

84/57/44

5

5

morototó

83

4

4

eugênia

37

7

3

95

eugênia

68/51/42/37

9

7

96

folha de bolo

73/44

8

6

97

folha de bolo

84/81/62/32

11

5.5

guatambú

86

11

8

folha de bolo

143/105

12

11

gabiroba

50/44

9

6.5

pêra

150

10

9

andira

43/33

6

2.5

103

andira

87/85

7

4.5

104

pêra

83

10

4.5

105

quixabeira

150/112/98/98/96/84/84/48/28/26/26/24

12

13

jamelão

310

10

13

quixabeira

250/150/120

9

11

inbirucú

65

3

1

meterniquia

230/150

11

11

feijão boi

30

5.5

3

111

agulheiro

115/109

15

4

112

agulheiro

85/84/80/70/69/49

12

0

113

quixabeira

420

12

12

mangueira

63

6

7

pitanga

37/33/27/23/17

5

6

quapira

300

8

4

catiguá

150/135/120/90

12

11

biriguá

35/32

6

2

119

palma

50/45/30/25/23

3

2

120

abiu roxa

170

9

121

quixabeira

10
idem
78

81
82
83
84
85
86

90
91
92
93
94

98
99
100
101
102

106
107
108
109
110

114
115
116
117
118

248

idem 78
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8.5

10

8

9

12

11

13

4

7.5

3

8

6

3

1

10

9

idem 78

cajueiro

83

6

8

cajueiro

48/41/30/27

7

7.5

124

cajueiro

55/47/44/37

7

7.5

125

quixabeira

122/82/72/71/70/47

10

12

126

quixabeira

160/124/122/84/23/20

10

12

quixabeira

82/80/66

10

12

leiteira

103

9

8

quixabeira

144/114/110/82/80/63/53

12

14

pitanga

38/29/27/24/24/23/22/21

5

8

aroeirinha

40/32/30/30

5

5

132

quixabeira

36/34/26/18/16

6

8

133

leiteira

99/98/95/32/25/17

10

12

134

pêra

75/72

9

7

jamelão

25

3

2

jamelão

182/115

12

15

cf lirata

22

5

4

ingá praia
capororoca
praia

27/24/20

3

3

13

9

jamelão

37/36/31/26/26/26/25/24/19

4

5

jamelão

173/162/135

14

16

jamelão

154/72/68

12

8

jamelão

210/126

12

2

144

jamelão

52/47/36/35/35/33/33/32/31

8

9

145

ingá praia

33/33/32/32/29/29/26/25/24/22/19/19/16

5

8

146

jamelão

240

15

16

jamelão

41/40

14

15

jamelão

164/162

14

16

jamelão

20

3

3

jamelão

420/380

20

20

122
123

127
128
129
130
131

135
136
137
138
139
140
141
142
143

147
148
149
150

145
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Bosque

A seguir é apresentada a lista florística
das espécies encontradas no bosque:

Próximo à sede da Fazenda existe uma
aglomeração de árvores com característica de
bosque com copas mais afastadas, diferenciando
se assim das características de uma floresta pelo
fato de as copas não formarem uma cobertura
contínua. O predomínio é de espécies nativas
arbóreas, não existe a presença de acumulo de
serapilheira e é escassa a presença de epífitas.

Família

Gênero

Nome
popular
citado

Habitovegetativ
o

ANACARDIACEAE

Schinus
terebinthifolius

aroeirinha

arbórea

ANACARDIACEAE

Tapirira
guianensis

paupombo

arbórea

APOCYNACEAE

Aspido
spermaaustrale

guatambuamarelo

arbórea

APOCYNACEAE

Tabernaemontan
a salzmannii

leiteira

arbórea

BIGNONIACEAE

Jacaranda
bracteata

caróbinha

arbórea

BURSERACEAE

Protium
brasiliensis

breuamescla

arbórea

CALOPHYLLACEAE

Kielmeyera
exelsa

pau-santo

arbórea

CAPPARACEAE

Capparis flexuosa

feijão-deboi

arbórea

EBENACEAE

Diospyros hispida

caquí-domato

arbórea

EUPHORBIACEAE

Euphorbia
tirucalii

gaiolinha

arbórea

FABACEAE

Albizia
polycephala

monjoleiro

arbórea

FABACEAE

Andira
fraxinifolia

angelimdoce

arbórea

FABACEAE

Inga marginata

ingá-feijão

arbórea

FABACEAE

Machaerium
hirtum

borrachud
o

arbórea

FABACEAE

Machaerium
lanceolatum

rabo-demacaco

arbórea

FABACEAE

Swartzia apetala

laranjinhado-mato

arbórea

FABACEAE

Zollernia glabra

orelha-deonça

arbórea

MALPIGHIACEAE

Byrsonima
sericea

murici-dapraia

arbórea

MALVACEAE

Eriotheca
pentaphylla

imbiruçubranco

arbórea

MYRTACEAE

Myrcia splendens

guamirim

arbórea

MYRTACEAE

Eugenia sp.1

cambuímole

arbórea

MYRTACEAE

Eugenia
punicifolia

cambuíredondo

arbórea

Figura 6.4-85: Localização do bosque, próximo à sede da Fazenda

Este fragmento foi delimitado com a
utilização do GPS Garmin 60CSx, os pontos
coletados foram inseridos no Google Earth,
delimitando o perímetro. Na sequencia foi feito o
cálculo do tamanho da área como o softwaer
GEPath 1.4.55.

Figura 6.4-86: Levantamento florístico no bosque

O fragmento
possui
uma
área
aproximada de 10.098 metros quadrados onde
foram mensurados 313 indivíduos, distribuídos
entre 33 espécies de 18 famílias diferentes.
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MYRTACEAE

Campomanesia
dichotoma

guabiroba

arbórea

MYRTACEAE

Eugenia uniflora

pitangueir
a

arbórea

NYCTAGINACEAE

Guapirasp.

mariamole

arbórea

PERACEAE

Pera glabrata

tabocuva

arbórea

POLYGONACEAE

Coccoloba sp.

SAPINDACEAE

Cupania
racemoosa

camboatáde-folhamiúda

arbórea

SAPINDACEAE

Alophyllus
puberulus

vacum

arbórea

SAPINDACEAE

Matayba
guianensis

café-bravo

arbórea

SAPINDACEAE

Cupania
emarginata

camboatáda-praia

arbórea

SAPOTACEAE

Sideroxylum
obtusifolium

quixabeira

arbórea

SOLANACEAE

Cestrum axillare

coerana

arbórea

arbórea

Parâmetros fitossociológios

Devido à metodologia empregada no
levantamento de campo das espécies do bosque
onde 100% dos indivíduos foram mensurados,
não épossível calcular as frequências para as
espécies, apenas a densidade e dominância.
A espécie com maior Índice de Valor de
Importância foi a Pera glabrata, que representa
aproximadamente 47% do total de indivíduos
encontrados neste bosque.
Parâmetros fitossociologicos: n° ind.
(número de indivíduos); n° fustes (número de
fustes); NP (números de parcelas encontradas);
G (área basal em m²); Dens. Abs. (Densidade
Absoluta); Dens. Rel (Densidade relativa); Dom
ab. (Dominância absoluta); Dom rel. (Dominância
relativa);; IVI (índice de valor de importância).
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Nome científico

nº
indv.

G (m²)

Dens.
Ab.

Dens.
Rel

Dom.
ab.

Dom.
rel.

IVI

Pera glabrata

148

9,56980

134,55

47,28

8,70

59,56

106,84

Cupania
racemoosa

26

0,94190

23,64

8,31

0,86

5,86

14,17

Cupania
emarginata

22

0,75275

20,00

7,03

0,68

4,68

11,71

Eugenia
punicifolia

19

0,54976

17,27

6,07

0,50

3,42

9,49

Byrsonima sericea

9

0,65858

8,18

2,88

0,60

4,10

6,97

Schinus
terebinthifolius

7

0,40440

6,36

2,24

0,37

2,52

4,75

Sideroxylum
obtusifolium

8

0,34660

7,27

2,56

0,32

2,16

4,71

Tapirira
guianensis

1

0,60601

0,91

0,32

0,55

3,77

4,09

Tabernaemontana

11

0,16767

10,00

3,51

0,15

1,04

4,56

Andira fraxinifolia

9

0,23232

8,18

2,88

0,21

1,45

4,32

morta

8

0,15883

7,27

2,56

0,14

0,99

3,54

Myrcia splendens

4

0,25711

3,64

1,28

0,23

1,60

2,88

Machaerium
hirtum

6

0,17447

5,45

1,92

0,16

1,09

3,00

Machaerium
lanceolatum

5

0,11958

4,55

1,60

0,11

0,74

2,34

Aspidosperma
australe

2

0,20949

1,82

0,64

0,19

1,30

1,94

Capparis flexuosa

4

0,12123

3,64

1,28

0,11

0,75

2,03

Eugenia sp.

4

0,07851

3,64

1,28

0,07

0,49

1,77

Albizia
polycephala

2

0,10293

1,82

0,64

0,09

0,64

1,28

Coccoloba sp.

1

0,13697

0,91

0,32

0,12

0,85

1,17

Euphorbia tirucalii

1

0,13626

0,91

0,32

0,12

0,85

1,17

Eriotheca
pentaphylla

2

0,04740

1,82

0,64

0,04

0,29

0,93

Inga marginata

1

0,07978

0,91

0,32

0,07

0,50

0,82

Matayba
guianensis

1

0,07261

0,91

0,32

0,07

0,45

0,77

Jacaranda
bracteata

2

0,02449

1,82

0,64

0,02

0,15

0,79

Zollernia glabra

1

0,02168

0,91

0,32

0,02

0,13

0,45

Cestrum axillare

1

0,02129

0,91

0,32

0,02

0,13

0,45
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Campomanesia
dichotoma

1

0,01684

0,91

0,32

0,02

0,10

0,42

Guapira sp.

1

0,01077

0,91

0,32

0,01

0,07

0,39

Kielmeyera exelsa

1

0,00975

0,91

0,32

0,01

0,06

0,38

Alophyllus
puberulus

1

0,00920

0,91

0,32

0,01

0,06

0,38

Protium
brasiliensis

1

0,00920

0,91

0,32

0,01

0,06

0,38

Swartziaapetala

1

0,00815

0,91

0,32

0,01

0,05

0,37

Eugenia uniflora

1

0,00721

0,91

0,32

0,01

0,04

0,36

Diospyros hispida

1

0,00517

0,91

0,32

0,01

0,03

0,35

Total Geral

313

16,06869

284,55

100,00

14,6079

100,00

200,00
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Cálculo da Volumetria

Jacaranda bracteata

0,130669

Campomanesia dichotoma

0,119615

Zollernia glabra

0,072198

Protium brasiliensis

0,063866

Guapira sp.

0,062303

Vt = 0,000074230 x DAP^1,707348 x

Cestrum axillare

0,059146

Ht^1,16873

Swartzia apetala

0,057586

Kielmeyera exelsa

0,047945

Alophyllus puberulus

0,028408

Eugenia uniflora

0,020849

Diospyros hispida

0,019218

VOLUME TOTAL ESTIMADO

91,07309

O cálculo para o volume estimado de
madeira a ser suprimida utilizou a fórmula
volumétrica para vegetação arbórea de Restinga,
proposta pela Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais (CETEC), sendo esta:

O volume total estimado de madeira a ser
suprimida neste bosque é de 91,03 m³, sendo
que a espécie Pera glabrata possui 60% deste
volume. A seguir é apresentado o volume
estimado de cada espécie

.
Nome científico

Volume

Pera glabrata

55,37929

Cupania racemoosa

5,09921

Cupania emarginata

4,385574

Byrsonima sericea

3,767478

Tapirira guianensis

3,535497

1

Eugenia punicifolia

2,794525

Schinus terebinthifolius

2,165944

Lista do levantamento de campo
CAP (cm)

Altura
(m)

Diâmetro
de copa

pera

68

8

8

1

pera

70

8

8

2

pera

41

10

9

2

pera

54

10

9

2

pera

37

10

9

2

pera

55

10

9

N°

Nome popular

Sideroxylum obtusifolium

1,907399

Myrcia splendens

1,858417

Aspidosperma australe

1,330386

2

pera

42

10

9

Andira fraxinifolia

1,091524

2

pera

57

10

9

Machaerium hirtum

1,073734

2

pera

55

10

9

Tabernaemontana

0,898978

2

40

10

9

Euphorbia tirucalii

0,882365

3

pera

58

7,5

3

4

pera

46

10

7

4

pera

66

10

7

4

pera

56

10

7

Coccoloba sp.

0,847407

Albizia polycephala

0,727551

Matayba guianensis

0,560168

4

pera

54

10

7

Machaerium lanceolatum

0,4825

4

pera

49

10

7

Eugenia sp.

0,421774

5

pera

44

9

6

(vazio)

0,364761

6

pera

48

6

8

Capparis flexuosa

0,317629

7

pera

37

11

8

7

pera

42

11

8

7

pera

79

11

8

7

pera

63

11

8

Eriotheca pentaphylla

0,300823

Inga marginata

0,198351
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8

pera

42

6

1

29

eugenia

91

6

4

9

pera

52

9

5,5

30

eugenia

40

11

2

10

pera

38

6

5

31

miguel pintado

67

10

8

10

pera

42

6

5

32

miguel pintado

77

10

8

11

pera

39

9

5

33

murici praia

84

12

11

12

pera

121

8

8

33

murici praia

83

12

11

12

pera

85

8

8

33

murici praia

100

12

11

13

pera

30

7

4

34

pera

87

11,5

7

13

pera

41

7

4

34

pera

40

11,5

7

14

pera

28

8

3,5

34

pera

28

11,5

7

15

pera

46

5

8

35

camboatazinho

67

10

6

16

pera

47

8

8

36

caliptrante

67

13

10

16

pera

39

8

8

37

morto

63

2

1

16

pera

122

8

8

38

feijão boi

70

6

8

16

pera

58

8

8

39

feijão boi

47

4

4

17

pera

74

10

12

40

caliptrante

109

14

8

17

pera

81

10

12

41

caliptrante

82

14

8

17

pera

102

10

12

42

miguel pintado

44

6

3

18

pera

44

6

6

43

pau santo

35

7,5

4

19

miguel pintado

71

8

9

44

pera

89

10

5

20

guatambu

135

13

10

45

camboatazinho

29

8

7,5

21

leiteira

60

9

4

46

pera

90

10

4

22

quixaba

60

8,5

7

47

murici

132

11

7

23

feijão boi

69

0

0

48

caliptrante

96

12

9

24

camboatazinho

61

8

12

49

camboatazinho

55

8

4

24

camboatazinho

47

8

12

49

camboatazinho

50

8

4

24

camboatazinho

50

8

12

50

orelha de onça

25

5

6

24

camboatazinho

52

8

12

50

orelha de onça

23

5

6

25

aroeirinha

54

9

7,5

50

orelha de onça

29

5

6

25

aroeirinha

56

9

7,5

50

orelha de onça

27

5

6

25

aroeirinha

52

9

7,5

51

miguel pintado

64

9

6

25

aroeirinha

42

9

7,5

52

bico de pato

59

10

8,5

25

aroeirinha

43

9

7,5

52

bico de pato

46

10

8,5

26

aroeirinha

16

6

2

52

bico de pato

51

10

8,5

26

aroeirinha

20

6

2

53

guatambu

90

12

9

27

aroeirinha

43

7

8

54

leiteira

45

9

4,5

27

aroeirinha

41

7

8

55

pera

61

9

8

27

aroeirinha

52

7

8

55

pera

65

9

8

27

aroeirinha

37

7

8

56

bico de pato

59

10

6

27

aroeirinha

83

7

8

57

pera

50

10

7,5

28

camboatazinho

81

11

8

57

pera

54

10

7,5
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58

leiteira

24

4

3

83

camb. Praia

64

12

10

58

leiteira

40

4

3

83

camb. Praia

54

12

10

59

leiteira

31

9

8

83

camb. Praia

78

12

10

59

leiteira

47

9

8

84

camb. Praia

69

11

9

59

leiteira

18

9

8

84

camb. Praia

57

11

9

60

eugenia

55

8

5

85

eugenia

69

10

4

60

eugenia

41

8

5

85

eugenia

69

10

4

60

eugenia

52

8

5

86

morto

37

9

0

61

54

9

6,5

87

andira

58

6

3

62

pera
camboata
praia

32

9

5

88

murici

36

9

5

63

eugenia

50

5

2

89

murici

39

10

8

murici

38

10

8

64

camboatazinho

49

10

7,5

89

64

camboatazinho

46

10

7,5

89

murici

63

10

8

65

camboatazinho

70

11

11

90

murici

36

9

1

66

eugenia

30

4

2

90

murici

41

9

1

67

camboatazinho

55

9

8

91

pera

39

10

5

67

camboatazinho

64

9

8

91

pera

34

10

5

67

camboatazinho

64

9

8

91

pera

67

10

5

68

eugenia

43

7

3,5

91

pera

35

10

5

camb. Praia

32

10

9

69

camboatazinho

68

10

7

92

69

camboatazinho

45

10

7

92

camb. Praia

29

10

9

70

morto

46

6

3

93

morto

49

10

4

71

morto

28

4

2

94

pera

102

10

8

72

eugenia

37

9

8

95

cambuí mole

38

8

6

72

eugenia

31

9

8

96

cambuí mole

50

9

7

72

eugenia

49

9

8

97

cocoloba

19

10

10

72

eugenia

44

9

8

97

cocoloba

17

10

10

cocoloba

18

10

10

73

camboatazinho

54

5

4

97

74

camboatazinho

29

5

3

97

cocoloba

26

10

10

75

aroeira

27

5,5

8

97

cocoloba

62

10

10

75

aroeira

35

5,5

8

97

cocoloba

21

10

10

76

rabo bugiu

54

6

10

97

cocoloba

28

10

10

77

camboatazinho

50

9

4

97

cocoloba

27

10

10

78

camboatazinho

60

10

8

97

cocoloba

88

10

10

79

eugenia

38

10

8

97

cocoloba

16

10

10

cocoloba

16

10

10

79

eugenia

33

10

8

97

80

camboatazinho

38

9

1

97

cocoloba

32

10

10

81

camboatazinho

38

2

1

97

cocoloba

22

10

10

82

eugenia

71

10

7

98

aroeirinha

32

9

7,5

82

eugenia

45

10

7

98

aroeirinha

53

9

7,5

83

camb. Praia
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37

10

8

305

pera

38

10

8

305

pera

39

10

8

306

jacar.cipó

50

10

8

307

aveloz

62

11

9

307

aveloz

70

11

9

307

aveloz

35

11

9

Cultivo de coqueiros
A ADA possui um cultivo de Cocos
nucífera, que abrange uma área com 7,84
hectares para um plantio com espaçamento de 7
x 7 metros entre indivíduos, o que determina
aproximadamente 1.600 árvores plantadas.

Figura 6.4-87: Localização do plantio de Cocos nucifera

O levantamento de campo mensurou o
diâmetro a altura do peito (DAP) e a altura dos
fustes de alguns indivíduos no período do cultivo.
Esta mensuração teve como objetivo chegar a
um valor médio para o DAP e para a altura do
fuste. Para tanto foram medidos 80 indivíduos,
que representam aproximadamente 5% do total.
Os valores médios encontrados foram de 21,6
cm de DAP e 3,2 metros de altura dos fustes.
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Figura 6.4-89: Localização do fragmento

O fragmento é caracterizado, segundo a
RESOLUÇÃO CONAMA N°417, como:

Figura 6.4-88: Mensuração dos coqueiros

Cálculo da Volumetria dos Coqueiros
O cálculo do volume estimado para os
fustes dos coqueiros foi feito através da seguinte
fórmula:
Volume estimado =(área basal média X altura
média) X fator de forma X n° estimado de
indivíduos
Onde:
Área basal média = DAP^2 x PI / 40000
= 0,0366 m²
Altura média = 3,2 metros
Fator de forma = 0,8
N° estimado de indivíduos = 1.6000
Logo, o volume estimado a ser suprimido
de material lenhoso é de 149,91 m³.

TRANSIÇÃO ENTRE VEGETAÇÃO DE
RESTINGA
E
OUTRAS
TIPOLOGIAS
VEGETACIONAIS: vegetação que ocorre ainda
sobre os depósitos arenosos costeiros recentes,
geralmente em substratos mais secos, sendo
possível ocorrer sedimentos com granulometria
variada, podendo estar em contato e apresentar
grande similaridade com a tipologia vegetal
adjacente, porém com padrão de regeneração
diferente.
Para a realização do inventário floristico,
foi realizada a medição em quatro parcelas com
20 x 20 metros, 400m² cada uma, perfazendo
uma intensidade amostral de 20% do total da
área do fragmento.
O inventário identificou 13 diferentes
espécies, distribuídas em 10 famílias, sendo a
Myrtaceae a mais representativa com 3 espécies.
A seguir apresentamos a lista das espécies
encontradas neste fragmento:

Fragmento Florestal
Este pequeno fragmento tem apenas
0,80 hectares e faz limite com a RJ 196 e com o
terreno a oeste da propriedade. Possui espécies
de porte variados, destacando um indivíduo de
Pera glabrata com uma altura de17 metros.
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Família

Gênero

Nome
popular

Hábito

Estado de conservação

ANACARDIACEAE

Tapirira guianensis

pau-pombo

arbórea

não ameaçada

BIGNONIACEAE

Jacaranda bracteata

caróbinha

arbórea

não ameaçada

BURSERACEAE

Protium brasiliensis

breu-amescla

arbórea

não ameaçada

FABACEAE

Inga marginata

ingá-feijão

arbórea

não ameaçada

MALPIGHIACEAE

Byrsonima sericea

murici-dapraia

arbórea

não ameaçada

MYRTACEAE

Eugenia uniflora

pitangueira

arbórea

não ameaçada

MYRTACEAE

Eugenia punicifolia

cambuíredondo

arbórea

não ameaçada

MYRTACEAE

Eugenia florida

guamirimbranco

arbórea

não ameaçada

PERACEAE

Pera glabrata

tabocuva

arbórea

não ameaçada

PRIMULACEAE

Myrsine umbellata

capororocavermelha

arbórea

não ameaçada

SAPINDACEAE

Cupania emarginata

camboatá-dapraia

arbórea

não ameaçada

SAPINDACEAE

Matayba eleagnoides

mataíba

arbórea

não ameaçada

SOLANACEAE

Solanum pseudoquina

quina-de-sãopaulo

arbórea

não ameaçada

Parâmetros fitossociológicos
Para caracterizar a estrutura da
vegetação foram calculados os parâmetros
comumente empregados em trabalhos de
levantamentos
fitossociológicos,
segundo
descrição de MATTEUCI & COLMA (1982) e
VUONO (2002):
• Densidade Absoluta – representa o número
de indivíduos de todas as espéciepela área em
hectare.
• Densidade Relativa – é a razão entre a
densidade absoluta de cada espécie e a
densidade absoluta total.
• Dominância Absoluta – é a expressão da
área basal da espécie, por unidade de área em
hectare.
• Dominância Relativa – é a relação entre a
dominância absoluta de cada espécie e a
dominância total

• Frequência Absoluta – é o número de
parcelas, em que a espécie ocorreu, em relação
ao número total de parcelas amostradas.
• Frequência Relativa – é o valor percentual
da razão entre freqüência absoluta de cada
espécie e o somatório de todas as frequências.
• Índice de Valor de Importância (IVI) – O
índice de valor de importânciapara cada
espécie é obtido pela soma dos valores
relativos de densidade, dominância e
freqüência.
A Pera glabrata foi a espécie mais
abundante (21 indivíduos) e possui também a
maior área basal (1,45392 m²) e o maior IVI, a
seguir apresentamos a tabela com os parâmetros
calculados:
Parâmetros fitossociologicos: n° ind.
(número de indivíduos); n° fustes (número de
fustes); NP (números de parcelas encontradas);
G (área basal em m²); Dens. Abs. (Densidade
Absoluta); Dens. Rel (Densidade relativa); Dom
ab. (Dominância absoluta); Dom rel. (Dominância
relativa); Freq. Abs. (Frequencia absoluta); Freq.
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Rel (frequência relativa); IVI (índice de valor de
importância).

n°

Nome científico

nº
ind

fustes

NP

G

Dens.
Ab.

Dens.
Rel

Dom.
ab.

Dom. rel.

Freq.
Abs.

Freq.
Rel.

IVI

Pera glabrata

21

30

4

1,45392

26,25

30,88

1,8174

74,81624

100

16

121,70

Jacaranda
bracteata

19

19

3

0,081766

23,75

27,94

0,1022

4,207531

75

12

44,15

Tapirira
guianensis

8

9

4

0,039423

10

11,76

0,0493

2,028623

100

16

29,79

Inga marginata

1

1

1

0,203718

1,25

1,47

0,2546

10,483

25

4

15,95

Solanum
pseudoquina

3

3

2

0,024581

3,75

4,41

0,0307

1,264921

50

8

13,68

Eugenia florida

2

2

2

0,011157

2,5

2,94

0,0139

0,574108

50

8

11,52

Cupania
emarginata

2

2

2

0,00491

2,5

2,94

0,0061

0,252657

50

8

11,19

(vazio)

2

2

1

0,064943

2,5

2,94

0,0812

3,341864

25

4

10,28

Eugenia
punicifolia

3

3

1

0,027223

3,75

4,41

0,0340

1,400872

25

4

9,81

Byrsonima
sericea

2

2

1

0,004615

2,5

2,94

0,0058

0,237505

25

4

7,18

Protium
brasiliensis

2

2

1

0,004615

2,5

2,94

0,0058

0,237505

25

4

7,18

Eugenia
uniflora

1

3

1

0,017833

1,25

1,47

0,0223

0,917672

25

4

6,39

Myrsine
umbellata

1

1

1

0,002578

1,25

1,47

0,0032

0,132675

25

4

5,60

Matayba
eleagnoides

1

1

1

0,002037

1,25

1,47

0,0025

0,10483

25

4

5,58

Total Geral

68

80

25

1,943322

85

100

2,4292

100

625

100

300,00

Ressalta-se
que,
segundo
a
RESOLUÇÃO N° 453, DE 02 DE OUTUBRO DE
2012, a espécie Pera glabrata, é uma espécie
indicadora de Vegetação arbórea de restinga em
estágio primário de regeneração.
Cálculo de Volumetria
Para o calculo do volume estimado de
madeira a ser suprimida foi utilizada a fórmula
volumétrica para vegetação arbórea de Restinga,
proposta pela Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais (CETEC), sendo esta:

Vt = 0,000074230 x DAP^1,707348 x
Ht^1,16873
Como a área amostrada possui 1.600m²
representando 20% do total, o volume calculado
apresentado foi extrapolado e representa a área
total do fragmento. A espécie Pera glabrata foi
possui sozinha aproximadamente 77% do
volume a ser suprimido.
A seguir apresentamos
estimado por espécie:
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o

volume

Nome científico

Vol (m³)extrapolado para
todo o fragmento

Pera glabrata

57,3412

15

pera

77

15

11

1

16

pau pombo

16

9

7

1

17

capororocão

18

5

4

1

18

pera

90

15

13

1

19

pera

77

13

11

1

14

15

160

15

12

81

4

0

16

18

12

6

Inga marginata

7,21896

Jacaranda bracteata

3,203497

Tapirira guianensis

1,517789

20

pera

1

21

ingá praia

Solanum pseudoquina

1,288158

1

22

morta

0,984379

1

23

pera

0,713752

2

1

pera

58

2

2

jacar

16

9

6

2

3

pera

51

12

10

2

4

pera

82

13

13

2

8

10

Eugenia punicifolia
Morta
Eugenia uniflora

0,50528

127/82

115/96/91

Eugenia florida

0,303783

Cupania emarginata

0,153254

Byrsonima sericea

0,150991

5

pitanga

2

6

jacar

18

10

8

Protium brasiliensis

0,107878

2

7

jacar

26

11

8

0,077955

2

8

jacar

23

8

2

2

9

camb.praia

16

10

9

2

10

jacar

18

4

3

2

11

jacar

23

11

9

2

12

jacar

18

10

7

2

13

jacar

20

10

8

2

14

jacar

18

11

10

2

15

pau pombo

21

6

4

2

16

cambuizinho

36

9

4

2

17

cambuizinho

35

12

11

2

18

jacarand

21

12

4

2

19

jacarand

17

11

10

15

16

10

12

15

14

Matayba eleagnoides
Myrsine umbellata

0,047955

Volume total estimado

73,61484

Lista do levantamento de campo

Paracela

1

n°

Nome

Cap

ht

Dcop

33/24/24

1

1

pera

90

14

1

1

pera

68

14

1

2

jacarandazinho

20

10

7

2

1

20

pera

3

pera

75

13

10

2

1

21

cambuizinho

4

jacar

15

10

7

2

1

22

pera

5

jacar

18

7

4

2

1

23

pau pombo

35

12

11

6

jacar

17

10

8

3

1

1

quina sp

33

12

9

7

jacar

18

9

6

3

1

2

jacar

21

10

9

8

morta

40

6

4

3

1

3

quina sp

40

17

4

9

jacar

16

6

4

3

1

4

miguel pintado

16

9

8

10

jacar

60

13

8

3

1

5

pera

12

13

11

pau pombo

21

11

9

3

1

6

araça

21

9

3

12

pera

63

5

4

3

1

7

murici

18

8

6

13

pera

101

14

13

3

1

8

murici

16

8

6

14

quina de sp

20

10

9

3

9

pera

49

10

5

12
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11/96/78
30
76/75

45/33/31

3

10

pera

68

10

13

3

11

pera

57

12

10

3

12

camb. Praia

3

13

pau pombo

4

1

pera

4

2

4
4
4
4
4
4
4

19

6

6

10

9

80

13

11

araçá

31

7

8

3

breu

18

6

4

4

pera

52

11

10

5

pau pombo

21

8

7

6

pau pombo

29

12

9

7

breu

16

6

4

8

pau pombo

16

7

5

9

pera

117

17

10

27/18

Vegetação de Dunas
A área de vegetação de dunas que
deverá ser suprimida compreende uma faixa de
20 metros de extensão, no limite entre a praia e
o terreno confrontante a oeste da propriedade.
Nesta área foi observada uma diversidade
significativa,
pois
apesar
de
pequena
identificamos 24 espécies diferentes incluindo
uma ameaçada de extinção, a Jacquinia
armillaris Jacq., Ressalta se também a presença
da Sideroxylum obtusifolium, que consta na lista
do MMA de espécies com insuficiência de dados.
Não foi observado o predomínio de uma espécie
específica

Figura 6.4-90: Localização da área com vegetação de dunas que serão
suprimidas

A seguir apresentamos a lista das
espécies encontradas na faixa de 20 metros de
duna que deverão ser suprimidas para a
implantação do empreendimento, aprovada
através da LP n° IN0043610.
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Família

Gênero

Nome de campo

Hábito

Estado de
conservação

AMARANTHACEAE

Alternanthera litoralis P. Beauv.

apaga fogo

herbácea

não-ameaçada

ANACARDIACEAE

Schinus terebinthifolius Raddi

aroeirinha

arbórea

não-ameaçada

ARECACEAE

Allagoptera arenaria

guriri

palmeira

não-ameaçada

BORAGINACEAE

Varronia curassavica Jacq.

erva baleeira

arbustos

não-ameaçada

BORAGINACEAE

Euploca ternata (Vahl.)J.I.M.Melo &
Semir

quatro coco

herbácea

não-ameaçada

BROMELIACEAE

Bromelia antiacantha Bertol.

bromélia 1

herbacea

não-ameaçada

CACTACEAE

Cereus fernambuscensis

mand.rasteiro

arbusto

não-ameaçada

CACTACEAE

Opuntia sp.

palma

arbusto

não-ameaçada

CALYCERACEAE

Acicarpha spathulata R.Br.

acecarphe

herbácea

não-ameaçada

CAPPARACEAE

Cynophalia flexuosa (L.) J.Presl.

feijão boi

arbórea

não-ameaçada

CONVOLVULACEAE

Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.

salsa pé de cabra

liana-terrestre

não-ameaçada

CONVOLVULACEAE

Ipomoea sp.

ipomeia branca

herbácea

não-ameaçada

EUPHORBIACEAE

Euphorbia tirucalii L.

aveloz

arbórea

exótica

FABACEAE

Sophora tomentosa L.

sóphora

subarbusto

não-ameaçada

FABACEAE

Senna pendula (Humb.& Bonpl.ex
Willd.) H.S.Irwin & Barneby

senna pendula

regeneração

não-ameaçada

LAURACEAE

Cassytha filiformis L.

cassita

trapadeirahemiparasita

não-ameaçada

MYRTACEAE

Eugenia uniflora L.

pitanga

arbórea

não-ameaçada

NYCTAGINACEAE

Guapira pernambucensis (Casar.)
Lundell

guapira 1

arbórea

não-ameaçada

NYCTAGINACEAE

Guapira sp.

guapira 2

arbórea

não-ameaçada

POACEAE

Sporobolus virginicus (L.) Kunth.

capim congestror

POACEAE

Cynodon aff. Maritimus Kunth.

cinodon

herbacea

não-ameaçada

POACEAE

Sporobolus aff. Indicus (L.) R. Br.

CORDÃO DE capim da
duna

herb.

não-ameaçada

PRIMULACEAE

Jacquinia armillaris Jacq.

jaquinia

arbustos

Anexo I da IN06/2008
MMA (ameaçada de
extinção)

SAPOTACEAE

Sideroxylum obtusifolium (Roem. &
Schult.) T.D. Penn

quixabera

arbusto

Anexo II da IN06/2008
do MMA (insuficiencia
de dados)

.
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Apesar da presença de espécies
relevantes como a Jacquinia armillaris e a
Sideroxylum obtusifolium, este trecho é o que
apresenta menor densidade e diversidade de
vegetação quando comparado com a vegetação
existem no restante do fragmento, dentro dos
limites da ADA que se estende em direção a
Buena, e que faz limite com a vegetação arbórea
de restinga.
Esta menor diversidade e densidade
ocorre pelo fato daquele trecho do terreno ser
utilizado para acesso à praia, pois só ali é
possível transpor a vegetação das dunas sem
dificuldade, o que é impossível mais adiante

Figura 6.4-91: Vegetação da faixa de 20 metros de dunas que serão
suprimidos

A seguir encontra-se apresentado
ommapa da cobertura vegetal da ADA
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MAPA DE COBERTURA VEGETAL DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA
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Caracterização e avaliação da biota
aquática da Área de Influencia Direta
Bentos

Influência Direta- ADA do empreendimento e
áreas adjacentes, bem como identificar a nível de
grandes grupos os principais organismos
associados aos rodolitos na área de estudo.
Metodologia

Os bancos de alga calcária ou bancos de
rodolitos são comunidades dominadas por
estruturas de vida livre compostas, em sua
maioria, por algas calcárias vermelhas
incrustantes da Ordem Corallinales (Adey &
Macintyre 1973; Bosellini & Ginsburg 1971;
Bosence, 1983 a, b).
Devido à impregnação por carbonato de
cálcio nas paredes celulares do talo (Cabioch &
Giraud 1986) as algas calcárias incrustantes
participam ativamente como construtores
primários dos bancos calcários em fundos não
consolidados ou como construtores secundários
nos recifes, pois preenchem os espaços entre
outros organismos de esqueleto rígido, como os
corais, entre outros invertebrados marinhos
(Leão 1982; Kikuchi & Leão 1997; Testa 1997;
Gherardi & Bosence 2001).
A maior extensão destes bancos no
mundo ocorre na costa brasileira de 2° N a 25° S,
em cerca de 4.000 km, do Estado do Maranhão
ao Estado do Rio de Janeiro, sem
descontinuidade relevante (Kempf 1970, Foster
2001). Estes fundos de algas calcárias
apresentam os limites batimétricos entre as
profundidades de 20 e 100 m Devido à grande
extensão destes bancos no litoral brasileiro e a
sua heterogeneidade de habitats, estudos
regionais
são
necessários
para
gerar
informações suficientes
para o
devido
conhecimento
desse
ecossistema
e
consequentemente para subsidiar ações de
conservação.
Os bancos de rodolitos do sul do Estado
do Espirito Santo tem sido bem estudado nos
últimos anos (Amado filho et al 2007; Villas-Bôas
2008, Villas-Bôas et al 2009), porém, no norte
fluminense ainda permanece uma lacuna no
conhecimento dos bancos de algas calcárias,
assim como a diversidade de macroalgas. Em
estudo recente foram identificados 82 taxons de
macroalgas, incluídos 26 Chlorophyta, 12
Heterokontophyta e 44 rhodophyta, dentre estes,
espécies de importância econômica como
Laminaria brasiliensis e algas calcárias
rodofíceas não geniculadas encontradas na
forma de vida livre (rodolitos) (Oliveira, 2010).
Este item tem como objetivos gerais
caracterizar os habitats bentônicos da Área de

A amostragem do bentos foi realizada
através de arrastos em 25 pontos de coleta
(Figura 6.4.78) utilizando-se uma draga de ferro
de 1m2 com abertura de 20 cm de diâmetro e
malha de 2 cm2. A draga foi presa a um guincho
em uma embarcação local de pesca de camarão
(Figura 6.4.78) e em cada ponto de coleta
arrastou-se o fundo por 3 minutos com o barco à
deriva, em seguida, o material coletado foi
analisado e um perfil geral do tipo de habitat de
cada ponto de coleta foi definido para cada área
de estudo.
As macroalgas dominantes foram triadas e
preservadas em formol a 4% para posterior
identificação de gêneros e espécies em
laboratório.
Os
invertebrados
marinhos
associados aos rodolitos foram fotografados e
um inventário geral dos grandes grupos
dominantes foi feito.
Cada ponto foi marcado em GPS e
posteriormente uma tabela foi montada com
dados de localização (referência na costa),
coordenadas, profundidade, distância da costa e
tipo de habitat encontrado.

Figura 6.4.78:Embarcação e draga de arrasto utilizados nas coletas do
bentos

Figura 6.4.79.: Os 25 pontos de amostragem dos bentos na área de Influência
Direta (polígono vermelho) e indireta, demais pontos do empreendimento.
(Fonte: Google Earth)

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

6. DIANÓSTICO AMBIENTAL
6-244

Os 25 pontos de arrasto foram escolhidos
de modo a caracterizar os habitats e os locais
com maior diversidade de organismos
associados aos rodolitos na área a ser utilizada
para o empreendimento e arredores. A
profundidade nos pontos de amostragem variou
de 3 a 14 metros, a uma distância de 500 metros
a 6 (seis) quilômetros da costa em um trecho
entre a Praia de Guaxindiba até a Praia de
Tatagiba em São Francisco de Itabapoana,
Campos, RJ.
Ao todo foram identificadas 25 espécies de
macroalgas associadas aos rodolitos e as
bioconcreções carbonáticas: 16 Rhodophyta; 7
Heterocontophyta e 2 Chlorophyta. A maior
diversidade de algas vermelhas e pardas está
associada à baixa intensidade luminosa que
chega ao fundo em toda área de estudo.
Os sedimentos trazidos principalmente
pelo Rio Itabapoana e os fortes ventos
predominantes de nordeste fazem com que a
coluna d’água fique com elevada concentração
de material particulado em suspenção fato que
dificulta a entrada de luz até o leito marinho,
assim, as algas vermelhas e pardas por
apresentarem pigmentos que captam melhor
baixas intensidades de luz se adaptam melhor a
esses ambientes. Os Gêneros de macroalgas
mais frequentes foram: Dictyopteris; Dictyota;
Cryptonemia;
Bryothamnion;
Spyridia
e
Halimenia. Apenas duas espécies de algas
verdes foram identificadas, sendo uma delas
também construtora de sedimentos calcários:
Halimeda sp.
Os gêneros de macroalgas com maior
biomassa
foram:
Dictyopteris;
Dictyota;
Cryptonemia e Bryothamnion, estas e outras
macroalgas são encontradas frequentemente
arribadas na areia das praias da região formando
densos depósitos que podem ser utilizados como
fertilizantes e condicionantes de solo.
A realização de estudos que analisem o
potencial de aproveitamento econômico das
algas arribadas no litoral norte-fluminense foi
sugerido por Széchy (1986) para beneficiar o
pessoal de baixa renda local. Estas algas
arribadas que normalmente são recolhidas pelas
prefeituras por serem consideradas “lixo” na
praia, constituem um recurso renovável a ser
explorado racionalmente. Em estudo recente,
Oliveira, 2010 descreve sobre o potencial
agrícola das algas marinhas arribadas no litoral
norte fluminense.

Dentre as algas calcárias construtoras dos
rodolitos foram identificadas duas espécies
apenas a nível de família, uma espécie da família
Corallinaceae e uma espécie da família
Hapalidiaceae. O curto tempo disponível para
este estudo não permitiu chegar até o nível de
espécie das algas calcárias. Os rodolitos
apresentam grande variedade de tamanho,
formas e espécies, podem estar esparsos ou
agregados uns aos outros ocupando grandes
áreas do fundo marinho costeiro. Desta forma, os
rodolitos são capazes de transformar o
sedimento de fundo não consolidado em
substrato duro e heterogêneo, provendo habitat
para inúmeras espécies de algas e invertebrados
marinhos. Por essas razões, os rodolitos são
considerados espécies construtoras e seus
esqueletos podem persistir ao longo do tempo
geológico formando depósitos calcários, praias
ou depósitos fósseis (Foster, 2001).
Dentre
os
invertebrados
marinhos
associados aos rodolitos os grupos mais
representativos foram: Filo Porifera; Filo
Arthropoda
(Sub-filo
Crustácea);
Filo
Equinodermata; Filo Bryozoa; Classe ascidacea
e o Filo mullusca (Figuras 6.4.89 e 6.4.90). Os
Briozoários por serem organismos incrustantes e
conterem carapaça calcária podem participar
ativamente na formação dos rodolitos como
organismos construtores. Já as esponjas, as
ascídias e os moluscos bivalves são
frequentemente encontrados associados aos
rodolitos formando a composição da camada viva
dessas estruturas (Villas-Boas, 2008). Os
crustáceos e equinodermas por serem
organismos vágeis utilizam os rodolitos como
abrigo e fonte de recursos.
Durante a maré baixa recifes de areia
ficam expostos na zona entre marés junto às
rochas na extremidade sul e norte da praia do
Porto Norte Fluminense (Figura 6.4.80). Oito
tipos de habitats encontrados no leito marinho da
área estudada foram separados de acordo com a
natureza do substrato:
a) recifes de areia;
b) lama;
c) areia;
d) rochas nuas;
e) bioconcreção carbonática com raros rodolitos
e macroalgas;
f) baixa concentração de rodolitos e macroalgas;
g) média concentração de rodolitos, macroalgas
e invertebrados marinhos;
h) alta concentração de rodolitos, macroalgas e
invertebrados marinhos.
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Os pontos amostrais do bentos indicando
a localização, as coordenadas, a profundidade,
distância aproximada da costa e tipos de habitats
encontram-se listados a seguir.
Ponto
s

Localização
(em frente
á)

Latitude
(UTM)

1

Praia de
Guaxindiba

21.47578

6

Longitud
e
(UTM)

Profundi
dade
(Metros)

Distan
cia da
costa
(Km)

Tipo de
habitat

41.02063

7

2

Areia

7

8

2

3

4

5

Praia de
Guaxindiba

Praia de
Guaxindiba

Praia de
Manguinhos

Praia de
Manguinhos

21.48018

21.48176

21.45553

21.47055

41.00404

40.97596

40.00998

40.99598

8,5

12

5

9

4

6

2

4

Média
concentra
ção de
rodolitos;
macroalg
as e
invertebr
ados
marinhos
Alta
concentra
ção de
rodolitos;
macroalg
as e
invertebr
ados
marinhos
Bioconstr
ução
carbonáti
ca; raros
rodolitos
e
macroalg
as

9

10

12

Praia de
Manguinhos

Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas sul)
Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas sul)

21.47471

40.97794

12

6

21.43622

41.01557

3

0,5

21.44182

41.01431

3,5

1

14

15

16

17

18

Rocha
nua
Média
concentra
ção de
rodolitos;
macroalg
as e
invertebr
ados
marinhos
Alta
concentra
ção de
rodolitos;
macroalg
as e
invertebr
ados
marinhos
Baixa
concentra
ção de
rodolitos
e
macroalg
as
Baixa
concentra
ção de
rodolitos
e
macroalg
as
Alta
concentra
ção de
rodolitos;
macroalg
as e
invertebr
ados
marinhos

21.44518

41.00366

5

2

Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas sul)

21.45747

40.97721

12

5

21.43501

41.00723

3,5

1

Praia da
Fazenda
Canaã
(canal)

21.44030

41.00103

5

2

Praia da
Fazenda
Canaã
(canal)

21.46332

40.98315

12

5

21.43199

41.01275

3

0,5

Lama

21.43249

41.00660

3,5

1

Rocha
nua

Praia da
Fazenda
Canaã
(canal)

Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas
norte)
Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas
norte)
Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas
norte)

21.43703

41.00007

5

2

Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas
norte)

21.44833

40.97424

12

5
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Lama

Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas sul)

Areia
13

Média
concentra
ção de
rodolitos;
macroalg
as e
invertebr
ados
marinhos

Baixa
concentra
ção de
rodolitos
e
macroalg
as
Baixa
concentra
ção de
rodolitos
e
macroalg
as

19

Praia de
Buena

21.42276

40.98114

5

2

20

Biocon
creção
carbon
ática;
raros
rodolit
os e
macro
algas

Praia de
Buena

21.42322

40.96167

9

4

Areia

21

Praia de
Buena

21.42451

40.94434

14

6

22

Praia de
Tatagiba

21.40572

40.97673

5

2

23

Praia de
Tatagiba

21.40551

40.95664

6,5

4

24

Praia de
Tatagiba

21.40680

40.93649

12

6

25

Praia de
Tatagiba

21.40663

40.93048

12

6,5

Areia

BCR

8%

ACR

MCR

8%

Lama

BC

Areia
Areia
Alta
concen
tração
de
rodolit
os;
macro
algas e
inverte
brados
marinh
os
Areia
Areia

Rochas nuas

28%

12%
12%

areia das entre - marés são majoritariamente
construídos por poliqueta Sabellariidae do
gênero Phragmatopoma (Perez & Nassar, 2009).

16%
16%

Figura 6.4.81: Recifes de areia formados por tubos de poliquetas
Sabellariidae.

b) Areia, lama e rochas nuas
Estes são habitats não apresentaram
bentos de substrato consolidado. Quando a
draga foi arrastada no fundo arenoso, esta subia
vazia, pois a areia passa através da malha da
draga que é de 2x2 cm de diâmetro. Estes pontos
foram os de nos 1,5, 20, 21, 22, 24 e 25. Já em
arrastos no fundo lamoso, a lama, por formar
uma massa compacta, vinha como testemunho
na draga (Figura 6.4.82). Estes pontos de fundo
de lama foram encontrados apenas nos locais
mais próximos a praia numa profundidade de 3
metros (pontos 7, 11 e 15). Já quando o arrasto
foi no fundo rochoso, apenas rochas nuas, ou
seja, sem organismos bentônicos agregados
subiam na draga (pontos 8 e 16), essas rochas
de coloração ferruginosa provavelmente são
concreções ferruginosas provenientes de
Formações Lateríticas (Figura 6.4.83).

Figura 6.4.80:Porcentagem de cobertura dos habitats bentônicos da área de
estudo onde BCR = baixa concentração de rodolitos; MCR = média
concentração de rodolitos; ACR = alta concentração de rodolitos e BC =
bioconcreção carbonática.

Tipos de habitats encontrados na área de
estudo
a) Recifes de areia (zona entre marés)
Esses recifes são formados por poliquetas
da familia Sabellariidae, estes são organismos
tubícolas que secretam um muco proteico, de
forte aderência em partículas sedimentares
minerais e resíduos de outros invertebrados,
para assim construírem seus tubos. Ao longo do
tempo, a contínua adição de novos indivíduos
forma um substrato biogênico conspícuo, que
proporciona uma estrutura capaz de aumentar a
biodiversidade a ela associada. A estrutura
também forma uma barreira com potencial de
mitigar impactos oriundos dos processos de
erosão costeira. Na costa brasileira, os recifes de

Figura 6.4.82: Exemplo de local de arrasto em fundo lamoso.
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A

B

A

B

Figura 6.4.83: Exemplo de local de arrasto de fundo rochoso. A) draga
com poucas rochas. B) um exemplo de “rocha ferruginosa”
encontrada na área de estudo.

c) Bioconcreção carbonática com
rodolitos

Figura 6.4.85: Exemplo de arrasto de fundo com poucos rodolitos e
macroalgas. A) draga com poucos rodolitos e macroalgas. B) exemplo de
rodolito esféricos encontrados (seta azul).

raros

As bioconcreções carbonáticas são
grandes rochas (algumas com mais de 30 cm de
diâmetro) de origem carbonática e ou formadas a
partir de rochas ferruginosas cobertas por algas
calcárias, outras macroalgas e invertebrados
marinhos. Estas rochas agrupadas formam
verdadeiros recifes que agrupam uma boa
diversidade de organismos bentônicos e peixes
recifais. São os pontos 4 e 19, ambos locais
estão a dois Km da costa e a 5 metros de
profundidade.

Figura 6.4.86: Rodolitos arribados na areia entre a Praia de Manguinhos e a
Praia do Porto Norte Fluminense.

e)

A

B

Figura 6.4.84: Exemplos de bioconcreções carbonáticas.

d) Baixa concentração
macroalgas

de

rodolitos

e

Estes habitats foram caracterizados como
fundo arenoso com poucos rodolitos bem
espaçados e poucos organismos bentônicos
associados aos rodolitos. Estes locais variaram
desde profundidade de 3 a 12 metros (pontos 12,
13, 17 e 18) (Figura 6.4.85A).
Nestes locais há presença de rodolitos
mais esféricos na maioria das vezes com uma
única espécie de macroalga fixa em uma das
superfícies do rodolito (Figura 6.4.84B). Este fato
que pode representar uma área de “transição”
onde os rodolitos estão de passagem
empurrados pelas correntes para então serem
depositados em uma área com uma densidade
maior, onde se acumulam formando verdadeiros
bancos ou serão depositados arribados na areia
da praia após uma tempestade (Figura 6.4.86).

Média concentração de rodolitos;
macroalgas e invertebrados marinhos

Estes habitats a presentam rodolitos
esparsos e uma certa diversidade de
invertebrados
marinhos
e
macroalgas
associados
a
estes
(Figura
6.4.87A).
Encontrados nos pontos amostrais 2, 6 e 9 em
profundidade que variam de 5 a 12 metros.

A

B

Figura 6.4.87: A) exemplo de draga com amostras de rodolitos. B) rodolitos
eorganismos associados

6) Alta concentração de rodolitos com
elevado
número
de
organismos
associados (macroalgas e invertebrados
marinhos)
Estes são os habitats onde há maior
concentração de rodolitos e organismos
associados na área de estudo (pontos 3, 10, 14
e 23), os pontos 3, 10, 14 são os locais
amostrados
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mais afastados da costa, em torno de 6 km a 12
metros de profundidade, apenas o ponto 23 está
a quatro km da costa e a 6,5 m de profundidade.
Estes são locais onde os rodolitos formam os
verdadeiros bancos, ou seja, onde se depositam
e formam um ambiente estável para a fixação de
toda a comunidade bentônica de macroalgas e
invertebrados marinhos associados. Assim,
estes locais apresentam maior diversidade e
necessitam de maior atenção quanto á
conservação.

Bryozoa 1

Ascidacea 1

Bryozoa 2

Ascidacea 2

B

A

Figura 6.4.88: A) exemplo da draga de um arrasto em um local com maior
densidade de rodolitos. B) Aspecto geral da comunidade de organismos
bentônicos formada por rodolitos.

Porifera 1

Arthropoda 1

Echinodermata 1

Porifera 2

Arthropoda 2

Echinodermata 2

Mollusca 1

Mollusca 2

Figura 6.4.90: Continuação de exemplares da fauna de invertebrados
marinhos associados aos rodolitos na
área de estudo.

Listagem das espécies de macroalgas
dominantes na área de estudo

Porifera 3

Arthropoda 3

Echinodermata 3

Figura 6.4.89: Exemplares da fauna de invertebrados marinhos associados
aos rodolitos na área de estudo.

Phylo Rhodophyta
Família Scinaiaceae
1) Scinaia aborealis (A.B. Joly & Cord. Mar.) Huisman
Família Ceramiaceae
2)Spyridia Hypnoides (Bory in Belanger) Papenf
3) Haloplegna durrey Mont.
Familia Deleceriaceae
4) Cryptopleura crispa Kylin
Familia Rhodomelaceae
5) Bryothamnion seaforthii (Turner) Kutz
Familia Cystocloniaceae
6) Hypnea musciformis (Wulfen in jacquin) J.V. Lamour
Família Halimeniaceae
7) Cryptomenia seminervis (C. Agardh) J. Agardh
8) Cryptonemia crenulata (J. Agardh) J. Agardh
9) Halimenia floridana J. Agardh
10) Halimenia floresii (clemente) C. Agardh
Familia Sebdeniaceae
11) Sebdenia flabellata (J. Agardh) P. G. Parkinson
Familia Plocamiaceae
12) Plocamnium brasiliense (Grev. In J. ST. Hil.) Howe & Taylor
Familia Rhodymeniaceae
13) Botryocladia occidentalis (Borgesen) Kylin
14) Rhodymenia pseudopalmata (J. V. Lamour) P. C. Silva
15) Família Corallinaceae J.V.Lamouroux, 1812: 185.
16) Família Hapalidiaceae J.E.Gray, 1864: 22.
Phylo Heterocontophyta
Familia Dictyotaceae
17) Dictyopteris jolyana Oliveira & Furtado
18) Dictyopteris plagiogranma (Mont.) Vickers
19) Dictyota ciliolata Sond Ex Kutz
20) Dictyota cervicornis F. cervicornis Kutzing
21) Spatoglossum shroederi (C. Agardh) Kutz
Familia Sporochnaceae
22) Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh
Familia Scytosiphonaceae
23) Colpomenis sinuosa (Mertens ex Both) Derbis & Solier
Phylo Chlorophyta
Familia Codiaceae
24) Codium isthmocladum Vickers
Familia Halimedaceae
25) Halimeda sp.
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Considerações finais
Quarenta e quatro por cento da área
estudada tem ocorrências de rodolitos, sendo
que 16% da área total são locais com alta
concentração de rodolitos, estes, portanto são os
locais onde deve-se ter maior consideração com
respeito a preservação deste habitat rico em
diversidade. Ressaltando que esses locais se
encontram mais afastados da costa, entre quatro
a seis km e entre 9 a 12 metros de profundidade
respectivamente, enquanto que a área de
implementação do empreendimento se encontra
a uma distância de até 1,5 km da costa.
Oito por cento da área estuda são
formadas por bioconcreções carbonáticas, estas
rochas agrupadas podem formar recifes que
agrupam organismos bentônicos e peixes
recifais, portanto estas áreas também devem ser
levadas em consideração quanto a preservação.
Vinte e oito por cento da área de
ocorrências de rodolitos são locais com média e
baixa concentração, portanto são zonas de
transição por onde os rodolitos “rolam” até se
concentrarem em algum local no leito marinho
favorável a deposição ou então acabam
naturalmente arribados na areia das praias após
uma tempestade, assim como descrito
anteriormente. Portanto estas são áreas com
nível intermediário de relevância com respeito a
preservação, enquanto que áreas com altas
concentrações de rodolitos são áreas com alto
nível de relevância.
Em quarenta e oito por cento da área
estudada encontra-se fundos arenosos, lamosos
e rochosos com raras ocorrências de vida
bentônica de substrato consolidado
Estes resultados indicam que os bancos
de rodolitos formam mosaicos, não são
estruturas contínuas e podem se locomover ao
longo do tempo conforme fatores ambientais tais
como ventos fortes, correntes, tempestades e
ressacas e as maiores concentrações tendem a
aumentar conforme aumenta-se a profundidade.

em vias de, ou estão sobre-explotados (Librelato
et al. 2004; Hasan 2005; MacKenzie & Myers
2007). Visões mais radicais apontam para a
metade deste século o colapso de 90% dos
recursos
economicamente
explorados
(Longhurst 2007). Além da sobre-explotação dos
recursos naturais, os estoques pesqueiros vêm
sofrendo com atividades antropogênicas, tais
como: a poluição por sólidos e líquidos (Cardoso
et al. 2008), a introdução de espécies exóticas
(Fernandes et al. 2004; Silva et al. 2004), o
turismo desordenado (Daby 2003; Stolk et al.
2007), a descaracterização de habitats costeiros
(Hodgson, 1999; Lotze et al., 2006; Lotze, 2007;
Sonnenholzner et al. 2007; Cardoso et al., 2008).
A pesca é uma das atividades mais
importantes das regiões costeiras e uma
atividade
de
fundamental
importância
socioeconômica em pequenas cidades ao longo
da costa. Segundo o Boletim Estatístico do Brasil
(2008-2009) a pesca movimenta mais 790 mil de
toneladas de pescado/ano e possui mais de 900
mil pescadores registrados no Ministério de
Pesca e Aquicultura até o ano de 2009.
Os peixes compõem a maior diversidade
de espécies entre os vertebrados, com mais de
25.000 espécies catalogadas (Heemstra &
Heemstra 2004), sendo mais diversos e
abundantes nos trópicos. Os peixes possuem
formas e adaptações diversas que os permite
ocupar ambientes com características distintas,
exercendo um papel ecológico importante em
diferentes níveis tróficos.
Estudos que
verifiquem características quali-quantitativas das
espécies que compõe cada região são de
extrema importância para fundamentar ações
dentro do âmbito do gerenciamento costeiro.
Os objetivos gerais deste estudo se
configuram em caracterizar a comunidade de
peixes na área e nas áreas adjacentes ao Porto
Norte Fluminense, bem como
realizar um
levantamento bibliográfico (dados secundários)
com intuito de complementar o levantamento
realizado pelo presente na área de estudo.
Materiais e Métodos

Ictiofauna
A exploração dos recursos pesqueiros é
histórica seguindo o crescimento exponencial da
população humana e a necessidade crescente
por proteína. A industrialização e as novas
tecnologias intensificaram o alcance e o poder de
captura a níveis alarmantes, de modo que nos
dias atuais, 70% dos estoques mundiais estão

A caracterização da ictiofauna na área de
influência do empreendimento P, Praia do Porto
Norte Fluminense. foi realizada através do
levantamento de dados primários em dois
compartimentos diferentes da região costeira,
zona de arrebentação e zona bento-pelágica
(Figura 6.4.91). Foi realizada uma campanha de
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campo entre os dias 09 e 11 de janeiro de 2013
e confirmadas em novembro de 2019.
Para a caracterização da zona de
arrebentação foram realizados nove arrastos de
praia, paralelos a linha de costa utilizando rede
de picaré com 15 metros de comprimento, 2,5 m
de altura e 10 mm entre nós adjacentes (Figura
6.4.91). Os arrastos foram realizados no período
diurno, cobrindo uma área de 50m para
padronizar o esforço (Figura 6.4.92).
A zona bento-pelágica foi amostrada
através de cinco pontos na Praia da Fazenda
Canaã utilizando redes de espera com 10 metros
de comprimento com malhas de 20, 40, 50 e 70
mm entre nós adjacentes e 1,50, 2,0, 1,70 e 1,70
metros de altura respectivamente. Em cada
ponto foram colocadas quatro redes de espera
com as diferentes malhas gerando uma área
amostral de 69 m². As redes foram colocadas
com o apoio de uma embarcação motorizada,
sendo poitadas no fundo e identificadas com
bóias de superfície (Figura 6.4.93). As redes de
espera permaneceram na água durante 24
horas. Este procedimento foi repetido nos cinco
pontos escolhidos, sendo três localizados
perpendicularmente a linha de costa (500, 1000
e 2000 metros de distância da praia) e os outros
dois localizados um ao sul e outro ao norte da
área do empreendimento (Figura 6.4.91).

Figura 6.4.91: Localização da área de Estudo. A - Em vermelho o local de
coleta dos dados primário. As demais cores representam o localidades que
possuem levantamentos de Ictiofauna, Rosa – Gomes et al, 2003; Verde –
Zalmon et al, 2002 e Amarelo – Godoy et al , 2002. B – Representação dos
pontos de coleta na zona bento-pelágica e dos arrastos na zona de
arrebentação na Praia do Porto Norte Fluminese.

Figura 6.4.92: Arrasto realizado durante a campanha de pesca

Os
peixes
capturados
foram
acondicionados em sacos plásticos etiquetados
e armazenados em recipiente apropriado
contendo
gelo,
sendo
posteriormente
congelados. No laboratório os peixes foram
descongelados,
sendo,
então,
feita
a
identificação das espécies coletadas segundo
literatura especializada (Figueiredo & Menezes,
1978, 1980a e 1980b e Menezes e Figueiredo,
1980 e 1985)
Para o levantamento dos dados
secundários foram realizadas buscas através da
internet em páginas reconhecidas pela
comunidade
acadêmica.
São
elas:
www.scielo.com;
www.portalcapes.org.br,
www.google.com.br
(acadêmico)
e
www.minerva.ufrj.br.

Figura 6.4.93Rede de espera, procedimento de campo

Resultados e Discussão
Durante a campanha foram capturados
136 indivíduos, no qual foram identificadas 15
espécies de peixes distribuídas em oito famílias.
(Figura 6.4.1).
Na zona de arrebentação foram
capturados 63 indivíduos identificados em 11
espécies. Já na zona bento-pelágica foram
capturados 73 indivíduos identificadas em sete
espécies. Das espécies coletadas apenas três
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foram observadas em ambos os ambientes
amostrados (Figura 6.4.95). A riqueza entre os
pontos amostrados na zona bento-pelágica não
apresentaram grande variação no número de
espécies registradas, com mínimo de duas e no
máximo, de cinco espécies.
Os valores encontrados para a riqueza de
espécies é baixo quando comparado a outros
trabalhos realizados em áreas próximas ao
empreendimento. Zalmon et al.
(2002)
encontraram 51 espécies de peixes em
ambientes bento-pelágicos e Godoy et al, (2002)
identificaram 46 espécies associados a módulos
artificiais de concreto depositados na área como
pode ser visto na figura 6.4.91. Os estudos
citados acima foram realizados em áreas
distantes 8 e 9 Km da costa em ambientes com
maior influência da corrente do Brasil, onde a
penetração da luz é maior possibilitando
diferentes teias tróficas e com isso uma maior
diversidade. A área de estudo sofre o efeito da
descarga dos rios Itabapoana (ao norte) e
Paraíba do Sul (ao sul) fazendo com que as
áreas próximas a costa recebam forte influência
estuarina, principalmente no verão (Gomes et al.
2003).
Em trabalho realizado na zona de
arrebentação de praias próximas a área de
estudo, Gomes et al. (2003) identificaram 30
espécies na Barra do Itabapoana, 45 espécies na
praia de Manguinhos e 53 espécies na praia de
Gargaú. As zonas de arrebentação se
caracterizam como sendo importantes áreas de
alimentação, crescimento e reprodução para os
peixes, suportando uma comunidade diversa
(Lasiak 1981 e Gaelzer & Zalmon 2003). A
sazonalidade é outra característica importante
das populações de peixes de arrebentação como
demonstrado por Toscano (1987; Hofling et al.
1996; Pessanha et al. 2000). Para um inventário
de espécies mais completo se faz necessário
amostragem em diferentes épocas do ano, que
possam evidenciar um aumento no número de
espécies e uma possível flutuação nas
populações.

Hemiramphus
brasiliensis

Anchoviella
lepidentostole

Trachinotus
goodei

Cathorops spixii

Umbrina
canosai

Menticirrhus
americanus

Isopisthus
parvipinnis

Conodon nobilis

Sciadeicthys
luniscutis

Chloroscombru
s crysurus

Mugil sp

Trachinotus
carolinus

Bagre marinus

Orthopristis
ruber

Chaetodipterus
faber

Figura 6.4.94: Registro fotográfico das espécies capturadas no presente
estudo
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Lista Filogenética dos peixes capturados
durante a campanha de campo. ZA (zona de
arrebentação) e BP (zona batipelágica)
Família

Nome científico (descritor e
ano)

ZA

Hemiramphidae

Hemiramphus
brasiliensis (Linnaeus, 1758)

X

Engraulidae

Anchoviella lepidentostole
(Fowler, 1911)

X

Ariidae

Bagre marinus (Mitchill,
1814)

Carangidae

Haemulidae

BP

Zona de
Arreben…

Abreviação

BentoPelágico

HEM BRA

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

ANC LEP

X

BAG MAR

Cathorops spixii

X

X

CAT SPI

Sciadeicthys luniscutis
(Valenciennes, 1840)

X

X

SCI LUN

Chloroscombrus crysurus
(Linnaeus, 1766)

X

CHL CRY

Trachinotus carolinus
(Linnaeus, 1766)

X

TRA CAR

Trachinotus goodei (Jordan
& Evermann, 1896 )

X

TRA GOO

Conodon nobilis (Linnaeus,
1758)

X

CON NOB

Orthopristis ruber (Cuvier,
1830)

X

ORT RUB

X

ISO PAR

Menticirrhus americanus
(Linnaeus, 1758)

X

MEN AME

Umbrina canosai (Berg,
1895)

X

Mugilidae

Mugil sp

X

Ephippidae

Chaetodipterus faber
(Broussonet, 1782)

X

Número de espécies

Número de espécies

Isopisthus parvipinnis
(Cuvier, 1830)

Sciaenidae

Total

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

Pt1

Pt2

Pt4

Pt5

Figura 6.4.95: Riqueza absoluta de espécies encontradas na área de estudo,
a esquerda. A direita é expressa a riqueza para os diferentes pontos na zona
bento-pelágica

UMB CAN
Mugil sp

X

Pt3

CHA FAB
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McLachlan 1990 e Castro & Carvalho Neto
2008).
A família Ariidae é a mais representativa
nas
coletas
realizadas
na
área
do
empreendimento. Das sete espécies registradas,
três são desta família representando 89% da
captura realizada. A espécie mais abundante foi
C. spixii, 58%, seguido de S. luniscutis, 24% e
Bagre marinus com apenas um indivíduo
capturado.
A
segunda
família
mais
representativa foi Haemulidae com duas
espécies, enquanto que para as famílias
Scianidae e Ephippidae apenas uma espécie foi
registrada (Figura 6.4.97). A família Haemulidae
teve sua ocorrência restrita às coletas com redes
de espera.

UMB CAN
TRA GOO
TRA CAR
SCI LUN

MEN AME
ISO PAR
HEM BRA
CHL CRY
ANC LEP
1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Número de Indivíduos

CAT SPI
Mugil sp

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 Pt5

BAG MAR
CAT SPI
SCI LUN
Pt1

Número de Indivíduos

Peixes Zona de Arrebentação

1900ral

Número de Indivíduos

Peixes Bento-Pelágicos
Número de Indivíduos

As 11 espécies de peixes registradas na zona
de arrebentação pertencem a seis famílias, sendo
Scianidae e Carangidae as mais representativas, com
três espécies cada. A espécie mais abundante foi
Umbrina canosai da família Scianidae com 44,5% de
ocorrência, as espécies Cathorops spixii e Trachinotus
goodei apresentaram 17 e 16% de ocorrência
respectivamente. Estas três espécies juntas perfazem
78% dos indivíduos coletados na zona de
arrebentação (Figura 6). O grande número de
indivíduos dominados por poucas espécies é
comumente citado na literatura para as zonas de
arrebentação (Giannini & Paiva Filho, 1995, Hofling et
al. 1996 e Gaelzer & Zalmon 2003). A presença
significativa dos bagres, C. spixxi e S. luniscutis
(Ariidae) na zona de arrebentação é corroborado pelo
estudo realizado por Gomes et al. (2003). Em seu
estudo foi registrado 57% de indivíduos da família
Ariidae nas capturas.

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

14
12
10
8
6
4
2
0

CON NOB
CAT SPI
SCI LUN
ORT RUB
Pt1 Pt4

UMB CAN

CHA FAB

Pt1 Pt3 Pt5

Número de Indivíduos

Figura 6.4.96: Abundancia absoluta dos peixes coletados durante os
arrastos na zona de arrebentação da Praia doPorto Norte Fluminese.

Os pontos amostrados na zona bentopelágica não apresentaram variação na captura
e na composição específica. No entanto, houve
uma diferença perceptível na captura em
diferentes malhas de rede. As capturas foram de
92% na malha de 20 mm, seguido da rede de
malha 40mm com 7%. A rede de 70 mm capturou
apenas um indivíduo no Ponto 5, enquanto que a
de 50mm nenhuma espécie foi registrada (Figura
7). A maior captura nas redes de malhas
reduzidas se deve a menor seletividade das
mesmas e as características do ambiente. A área
em questão possui fundo homogêneo em sua
maioria coberto por areia e lama com forte
influência do Rio Paraíba do Sul. Esta influência
estuarina promove um ambiente propício para o
crescimento e alimentação de várias espécies
concentrando grande número de juvenis (Brow &

Figura 6.4.97: Abundância absoluta dos peixes capturados na zona bentopelágica através das redes de espera.

Os bagres marinhos, peixes da família
Ariidae são peixes abundantes em regiões
litorâneas,
encontrados
frequentemente
associados a ambientes marinhos, estuarinos e
dulcícolas com pouca profundidade e fundo
lodoso (Araujo et al. 1988; Andreata et al. 1989;
Azevedo et al. 1999). São espécies apreciadas
para consumo obtendo bom valor comercial se
constituindo em uma espécie importante
economicamente em ambientes estuarinos e de
baía e para comunidades de pescadores
artesanais (Castro, 2001, Carvalho Neta, 2008,
Cruz-Filho, 1995 e Reis 1986).
No presente estudo foram encontradas
poucas espécies de valor comercial. Apenas as
famílias Ariidae, Carangidae e a espécie Mugil sp
possuem valor de mercado, no entanto não são
pescados de primeira linha. A ausência de
grandes predadores topo de cadeia como os
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badejos, xaréis e caranhas indica um
desequilíbrio na cadeia trófica. Estes resultados
diferem dos encontrados em levantamentos
ictiofaunísticos da área onde a presença de
peixes de topo de cadeia é registrada. Godoy et
al. (2003) em levantamento feito em uma área
distante 8 km da costa registrou a presença de
peixes como o cação frango e o bico fino
(Rhizoprinodon lalandii e R. porosus) e o xerelete
(Caranx crysos). Zalmon et al. (2002) registrou a
presença de espécies como a anchova
(Pomatomus saltatrix) e a caranha (Lutjanus
synagris) enquanto Gomes et al. (2003)
identificou cinco espécies de tainhas (Mugil
platanus, M. incilis, M. gaimardianus e outras
duas espécies do gênero Mugil) e o cherne
(Epinephelus niveatus). Espécies como o robalo
(Centropomus parallelus) e espada (Trichiurus
lepturus) foram registrados em ambos os
trabalhos.

Achirus sp

Gobionellus oceanicus

Polydactylus virginicus

Anchoa januaria

Gymnotus carapo

Pomatomus saltatrix

Anchoa sp

Haemulon aurolineatum

Prionotus punctatus

Anchoviella lepidentostole

Haemulon plumieri

Pseudupeneus maculatus

Anisotremus virginicus

Hexanematichthys
grandoculis

Rhinobatos percellens

Archosargus probatocephalus

Hiporhampus unifasciatus

Rhizoprinodon lalandii

Atherinella brasiliensis

Isopisthus parvipinnis

Rhizoprinodon porosus

Bagre bagre

Lagocephalus laevigatus

Salminus maxillosus

Bagre marinus

Larimus breviceps

Sardinella brasiliensis

Boridia grossidens

Lobotes surinamensis

Sciadeichthys luniscutis

Calamus pennatula

Lutjanus synagris

Scomberomus maculatus

Caranx crysos

Macrodon ancylodon

Selene setapinnis

Caranx latus

Menticirrhus littoralis

Selene vomer

Carcharhinus brachiurus

Menticirrhus americanus

Sphoeroides testudineus

Carcharhinus porosus

Micropogonias furnieri

Sphyraena guachancho

Os dados secundários levantados gerou
uma lista com 95 espécies de peixes com
ocorrência para o litoral Norte-Fluminense
(Tabela 2). Este número é expressivo para uma
região onde o fundo é composto basicamente por
substrato
inconsolidado,
e
reflete
nas
amostragens realizadas, em ambientes distintos,
como a zona de arrebentação e a zona bentopelágica. Araujo et al. (2003) em levantamento
da zona demersal da Baía de Sepetiba, RJ
registrou 97 espécies enquanto Chagas et al.
(2005) identificou 77 espécies na Baía de Vitória,
ES.

Cathorops spixii

Mugil gaimardianus

Sphyraena sp

Centropomus parallelus

Mugil incilis

Stellifer brasiliensis

Cetengraulis edentulus

Mugil platanus

Stellifer rastrifer

Chaetodipterus faber

Mugil sp

Stellifer sp

Chloroscombrus chrysurus

Mugil sp1

Stellifer stellifer

Conodon nobilis

Mustelus higmani

Strongylura marina

Cychlasoma fasciatum

Netuma barba

Symphurus sp

Cynoscion microlepidotus

Odontognathus mucronatus

Talassophorine nattereri

Cynoscion virescens

Oligoplities saliens

Trachinotus carolinus

Dasyactis americana

Ophioscion punctatissimus

Trachinotus falcatus

No presente estudo dentre as espécies
identificadas, Umbrina canosai é citada como
uma espécie oficialmente sobrexplotada ou
ameaçada de sobrexplotação de acordo com a
Instrução Normatina N5 (2004). Foram
classificadas ainda nesta compilação nove
espécies oficialmente
sobrexplotadas ou
ameaçadas de sobrexplotação (Epinephelus
niveatus, Macrodon ancylodon, Micropogonias
furnieri, Mugil platanus, Netuma barba,
Pomatomus saltatrix, Sardinella brasiliensis) e
uma ameaçada de extinção, Carcharhinus
porosus.

Diapterus olisthostomus

Opisthonema oglinum

Trachinotus goodei

Elops saurus

Orthopristis ruber

Trachinotus marginatus

Epinephelus niveatus

Paralichthys brasiliensis

Trachinotus sp

Eucinostomus argenteus

Pellona harroweri

Trichiurus lepturus

Eugerres brasilianus

Pimelodidae sp

Umbrina canosai

Genidens genidens

Platanichtys platana

Umbrina coroides

Gobioides braussonnetti

Polydactylus oligodon

TOTAL = 95 espécies

Lista de Espécies de peixes compilada de
trabalhos relizados no litoral norte-fluminense

Conclusões
A comunidade ictiofaunística encontrada
no presente estudo é influenciada pela presença
dos rios que deságuam na área do
empreendimento.
O local apresentou poucas espécies em
ambos os ambientes amostrados quando
comparados com outros trabalhos na mesma
região.
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Na zona de arrebentação a família
Scianidae foi a com maior representatividade
enquanto que na bento-pelágica a família
Ariidae.

Coordenadas

Lat

O levantamento dos dados secundários
indica que o registro de espécies para a região é
superior a encontrada no presente estudo, 95
espécies.
A espécie U. canosai (corvina) registrada
em trabalhos anteriores e verificada no presente
estudo é classificada como sobre-explotada na
costa brasileira.

Prof.

Pt

6

21.47471

Long.

40.97794

(M)

12

Distancia
da costa
(Km)

Tipo de
habitat

6

rodolitos;
macroalga
se
invertebra
dos
marinhos

10

21.45747

40.97721

12

5

rodolitos;
macroalga
se
invertebra
dos
marinhos

20

21.42322

40.96167

9

4

Areia

69

21º26´266

40º57`377

12

6

lama

80

21º26´424

40º57`453

12

6

areia

Fitoplâncton
Locais de amostragem
Os locais de coleta de fitoplâncton, suas
coordenadas
geográficas,
profundidade,distancia da orla e tipo de fundo no
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense
em São Francisco de Itabapoana – RJ,
encontram-se apresentados a seguir.

Localização dos pontos de coleta

Metodologia
Amostras para análise da abundância e
diversidade do fitoplâncton foram coletadas nos
05 pontos, sendo três amostras por ponto,
determinados a priori conforme acima. Foi
realizado um arrasto por ponto com rede de
20µm durante cerca de um minuto em subsuperfície (~1 metro de profundidade).
Imediatamente após as coletas, as amostras
foram preservadas em solução salina de
formaldeído 4 %, tamponado previamente com
Tetraborato de Sódio.
Em laboratório, as amostras foram
homogeneizadas e em seguida, as células foram
concentradas por sedimentação em câmara de
decantação (50mL) tipo Uthermöhl (Uthermöhl
1958) por 48 horas. Os organismos foram
identificados e contados em Microscopia Óptica
invertida (Olympus) com aumento de 400 x
segundo Tomas (1995).
A abundância relativa das espécies foi
calculada a partir da relação entre o número de
cada táxon e o número total de todos os táxons
na amostra.
A freqüência de ocorrência dos táxons foi
calculada utilizando a relação entre o número de
estações nas
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quais cada táxon ocorreu, e o número total de
estações analisadas. Assim, os táxons foram
classificados nas seguintes categorias de
freqüência: muito freqüente: ≥80%; freqüente: >
40% e <80; pouco freqüente: > 20% e ≤ 40%;
Esporádico: ≤20%.
A partir da matriz de abundância, foram
calculados os índices de Diversidade Especifica
de Shannon (H’) e Equitabilidade a fim de
caracterizar a estrutura da comunidade
fitoplanctônica local.
Análises de agrupamento (cluster) foram
realizadas sobre a matriz de similaridade de
Bray-Curtis para se revelar a estrutura de
organização da assembleia fitoplanctônica. Os
grupos observados nestas análises foram
usados como classificadores nos testes de
espécies indicadoras (SIMPER).
Os resultados obtidos da análise
qualitativa e quantitativa do fitoplâncton
encontram-se apresentados a seguir.
Caracterização da Comunidade Fitoplanctônica

Melosira nummuloides C.Agardh
Paraliales
Paraliaceae
Paralia sulcata(Ehrenberg) Cleve
Coscinodiscales
Coscinodiscaceae
Coscinodiscus sp
Coscinodiscus wailesiiGran & Angst
Biddulphiophycidae
Triceratiales
Triceratiaceae
Odontella mobiliensis (Bailey) Grunow
Odontella aurita (Lyngbye) C.Agardh
Triceratium favusEhrenberg
Hemiaulales
Hemiaulaceae
Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey
Isthmiaceae
Isthmia sp

A análise microscópica das espécies
registrou 47 táxons, distribuídos em diatomáceas
(36), dinoflagelados (9), cianobactérias (1) e
cromófita (1). A lista das espécies de fitoplancton
encontradas encontra-se apresentada a seguir.
Fitoplâncton - Lista de espécies
BACILLARIOPHYTA

Lithodesmiales
Lithodesmiaceae
Ditylum brightwellii (T.West) Grunow
Corethrophycidae
Corethrales
Corethraceae

Coscinodiscophyceae

Corethron criophilum Castracane

Thalassiosirophycidae

Rhizosoleniophycidae

Thalassiosirales

Rhizosoleniales

Thalassiosiraceae

Rhizosoleniaceae

Thalassiosira eccentrica(Ehrenberg) Cleve

Rhizosolenia setigera Brightwell

Thalassiosira rotula Meunier

Chaetocerotophycidae

Skeletonemataceae

Chaetocerotales

Skeletonema costatum(Greville) Cleve

Chaetocerotaceae

Stephanodiscaceae

Chaetoceros didymus Ehrenberg

Cyclotella litoralis Lange & Syverstsen

Chaetoceros sp

Coscinodiscophycidae

FRAGILARIOPHYCEAE

Asterolamprales

Fragilariophycidae

Asterolampraceae

Fragilariales

Asteromphalus hookeri Ehrenberg

Fragilariaceae

Melosirales

Asterionellopsis glacialis (Castracane) Round

Melosiraceae

Thalassionematales
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Thalassionemataceae

Gymnodiales

Lioloma pacificum (Cupp) Hasle

Gymnodiniaceae

Thalassionema frauenfeldii (Grunow) Hallegraeff

Gymnodium sp

Thalassionema nitzschioides Grunow

Ordem Gonyaulacales

Licmophorales

Ceratiaceae

Licmophoraceae

Ceratium furca (Ehrenberg) Claparède & Lachmann

Licmophora sp

Goniodomataceae

Bacillariophycidae

Alexandrium tamarense (Lebour) Balech

Lyrellales

Peridiniales

Lyrellaceae

Calciodinellaceae

Lyrella clavata (W.Gregory) D.G.Mann

Scrippsiella trochoidea (Stein) Balech

Surirellales

Protoperidiniaceae

Surirellaceae

Protoperidinium leonis (Pavillard) Balech

Surirella fastuosaEhrenberg

Protoperidinium steinii (Jorgensen) Balech

Entomoneidaceae

CHROMOPHYTA

Entomoneis alata (Ehrenberg) Ehrenberg

Dictyophyceae

Naviculales

Dictyocha fibula (Ehrenberg)

Diploneidaceae

CYANOPHYTA

Diploneis weissflogii (A.W.F.Schmidt)

Cyanophyceae

Naviculaceae

Oscillatoriales

Meuniera membranacea(Cleve) P.C.Silva

Pseudnabaenaceae

Navicula transitansCleve

Pseudoanabaena limnetica (Lemmermann)Komarek

Plagiotropidaceae
Manguinea rigida (M.Peragallo) Paddock
Pleurosigmataceae
Pleurosigma normanii Ralfs
Bacillariales
Bacillariaceae
Bacillaria paxilifera(O.F.Muller) Hendey
Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Lewin & Reimann
Fragilariopsis doliolus (Wallich) Medlin & P.A.Sims
Nitzschia lorenziana Grunow

O número de táxons - riqueza específica
da comunidade fitoplanctônica coletada na área
de influência do Porto Norte Fluminense, São
Francisco de Itabapoana, por ponto de coleta,
variou de 21 no ponto P1 a 35 no ponto P4
(Figura 6.4.98).
O maior número de táxons de
diatomáceas cêntricas foi observado em todos os
pontos de coletas, principalmente em P3 (16)
(Figura 6.4.98)

DINOPHYTA
Dinophyceae
Prorocentrales
Prorocentraceae
Prorocentrum compressum (Bailey) Abé
Prorocentrum micans Ehrenberg
Dinophysiales
Dinophysiaceae
Dinophysis caudata Saville-Kent
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Riqueza Número de Taxons

35

33

35
30

23 táxons foram classificados como
muito frequente (≥ 80%), sendo 19 de
diatomáceas, 3 dinoflagelados e 1 cromófita.
Destacam-se nesta categoria espécies que
ocorreram em 100% das amostras, como as
diatomáceas:
Thalassiosira
eccentrica,
Melosira nummuloides, Paralia
sulcata,
Coscinodiscus
wailesii,
Odontella aurita ,
Chaetoceros sp, Thalassionema frauenfeldii,
Thalassionema
nitzschioides
,
Pleurosigma normanii ,Fragilariopsis doliolus, Ni
tzschia lorenziana .(Figura 6.4.100)
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Dictyocha fibula
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CYANOPHYTA
CHROMOPHYTA
DINOPHYTA
FRAGILARIOPHYCEAE

Lyrella clavata
Asterionellopsis…
Odontella aurita
Paralia sulcata
Triceratium favus

Figura 6.4.98: Valores de riqueza-número de táxons nas estações de coleta

Em relação a frequência de ocorrência
das espécies de fitoplancton nos cinco pontos de
amostragem, observa-se que o maior número de
táxons foi enquadrado na categoria de muito
frequentes, correspondendo a 49 %, seguido de
espécies de ocorrência frequentes
que
contribuíram com 36 %, as espécies pouco
frequentes contribuíram com 15 % e as espécies
esporádicas contribuíram com 0% ( Figura
6.4.99).

espécies
frequentes
36%

Thalassionema…

Thalassiosira…

BACILLARIOPHYTA

espécies
pouco espécies
frequentes muito
15% frequentes
49%

Pleurosigma…

Skeletonema…
0

50

100

Figura 6.4.100: Frequencia de ocorrência dos táxons muito frequentes

Os táxons considerados frequentes (> 40
e < 80%) contribuíram com 17 representantes
pertencentes a 13 diatomáceas, 3 dinoflagelados
e 1 cianobactéria (Figura 6.4.101).

espécies
esporádic
as
0%

Figura 6.4.99: Percentual das categorias de frequência de ocorrência dos
táxons
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Densidade Celular
(cels.L-1)

Pseudoanabaena…

Espécies frequentes

Scrippsiella…
Manguinea rigida
Navicula transitans
Diploneis weissflogii

400000
200000
0

Cyclotella litoralis
Isthmia sp

Pt 1 Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5

Figura 6.4.103: Densidade celular (cels L-1) do Fitoplancton Total nos pontos
de coleta

Coscinodiscus sp
Thalassiosira rotula
0
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60

Figura 6.4.101: Frequencia de ocorrência dos táxons frequentes

O grupo classificado como pouco
frequente (> 20 e ≤ 40%) foi constituído por 4
espécies de diatomáceas e 03 representantes
pertencentes
aos
dinoflagelados
(Figura
6.6.102).
Espécies pouco frequentes

600000

Alexandrium…
Gymnodium sp
Prorocentrum…
Cylindrotheca…
Entomoneis alata
Licmophora sp
Corethron criophilum
0

As Diatomáceas Penadas constituíram a
classe
taxonômica
mais
abundante
correspondendo a 67 % do fitoplâncton, seguida
pelas Diatomáceas Cêntricas correspondendo a
24 %, pelos Dinoflagelados com 7%, pelas
Cromófitas correspondendo a 1 % e pelas
Cianobactérias contribuindo com 1 % (Figura
6.4.104)
DINOPHYTA

7%

CHROMOPHY
TA
1%

CYANOPHYTA
1%
BACILLARIOP
HYTA
24%

FRAGILARIOP
HYCEAE
67%

5

10 15 20

Figura 6.4.102 Frequencia de ocorrência dos táxons pouco frequentes

Análise quantitativa
A densidade celular do fitoplâncton total
relativa ao período de coleta (julho de 2020)
variou entre 1,96 X 105 cel. L-1 observada no
ponto P5 a 5,19 X 105 cel. L-1, no ponto P1
(Figura 6.4.103).

Figura 6.4.104: Porcentagem dos grupos taxônicos ao longo das estações de
coleta

A Figura 6.4.105 e a na tabela a seguir,
demonstram a densidade celular das espécies de
diatomáceas,
dos
dinoflagelados,
das
cianobactérias e das cromófitas ao longo dos
pontos de coletas, na área de influência do
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
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Densidade Celular (cels/L-1)
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BACILLARIOPHYTA

FRAGILARIOPHYCEAE

DINOPHYTA

CHROMOPHYTA

CYANOPHYTA
Figura 6.4.105:Densidades médias (Células L-1) por ponto, dos principais
grupos taxonômicos do fitoplâncton presentes nas amostras coletada na
área de influência do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense

Observando a Figura 6.4.105 que
demonstra a relação das densidades médias por
ponto de coleta, dos principais grupos
taxonômicos do fitoplancton, constata-se:
• Que em todos os pontos de coleta as
maiores densidades celulares foram das
diatomáceas penadas, com uma maior
contribuição da espécie Thalassionema
frauenfeldii.
• Os dinoflagelados foram representativos
no P4, devido a contribuição da espécie
Alexandrium tamarense.
• As cromófitas não foram observadas no
ponto de coleta P1.
• As cianobactérias só foram observadas
nos pontos de coleta P3 e P4.
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Pt 1

Pt 2

Pt 3

Pt 4

Pt 5

15740

22521

18993

8683

15195

BACILLARIOPHYTA
Coscinodiscophyceae
Thalassiosirophycidae
Thalassiosirales
Thalassiosiraceae
Thalassiosira eccentrica(Ehrenberg) Cleve
Thalassiosira rotula Meunier

5155

6512

Skeletonemataceae
Skeletonema costatum(Greville) Cleve

3799

2985

3256

1628

Stephanodiscaceae
Cyclotella litoralis Lange & Syverstsen

19536

4884

8140

Coscinodiscophycidae
Asterolamprales
Asterolampraceae
Asteromphalus hookeri Ehrenberg

2442

3256

20079

4070

2442

4884

6512

20621

15469

7326

5427

10311

2849

3256

7055

2849

1628

5427

5427

Odontella mobiliensis (Bailey) Grunow

12481

3527

2442

3256

Odontella aurita (Lyngbye) C.Agardh

5698

1628

1628

2442

1628

814

814

1899

3256

Melosirales
Melosiraceae
Melosira nummuloides C.Agardh
Paraliales
Paraliaceae
Paralia sulcata(Ehrenberg) Cleve
Coscinodiscales
Coscinodiscaceae
Coscinodiscus sp
Coscinodiscus wailesiiGran & Angst
Biddulphiophycidae
Triceratiales
Triceratiaceae

Triceratium favusEhrenberg
Hemiaulales
Hemiaulaceae
Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey

814

Isthmiaceae
Isthmia sp

2442

Lithodesmiales
Lithodesmiaceae
Ditylum brightwellii (T.West) Grunow

814

1628
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1628

Pt 1

Pt 2

Pt 3

Pt 4

Pt 5

Corethrophycidae
Corethrales
Corethraceae
Corethron criophilum Castracane

1628

Rhizosoleniophycidae
Rhizosoleniales
Rhizosoleniaceae
Rhizosolenia setigera Brightwell

1628

1628

Chaetocerotophycidae
Chaetocerotales
Chaetocerotaceae
Chaetoceros didymus Ehrenberg

2171

1628

1628

1628

Chaetoceros sp

4884

4884

14112

1899

24963

9497

19807

16280

3256

6512

3256

3256

FRAGILARIOPHYCEAE
Fragilariophycidae
Fragilariales
Fragilariaceae
Asterionellopsis glacialis (Castracane) Round
Thalassionematales
Thalassionemataceae
Lioloma pacificum (Cupp) Hasle
Thalassionema frauenfeldii (Grunow)
Hallegraeff
Thalassionema nitzschioides Grunow

3256
249627

122100

69461

51553

35816

41243

23877

15737

15195

18451

Licmophorales
Licmophoraceae
Licmophora sp

1628

Bacillariophycidae
Lyrellales
Lyrellaceae
Lyrella clavata (W.Gregory) D.G.Mann

4070

1221

2442

1628

1628

4884

3256

2442

Surirellales
Surirellaceae
Surirella fastuosaEhrenberg

1628

814

Entomoneidaceae
Entomoneis alata (Ehrenberg) Ehrenberg

1628

Naviculales
Diploneidaceae
Diploneis weissflogii (A.W.F.Schmidt)
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Pt 1

Pt 2

Pt 3

Pt 4

Pt 5

Meuniera membranacea(Cleve) P.C.Silva

4070

1628

Navicula transitansCleve

4884

1628

2985

1628

4884

1221

4613

3799

1628

1628

Naviculaceae

Plagiotropidaceae
Manguinea rigida (M.Peragallo) Paddock
Pleurosigmataceae
Pleurosigma normanii Ralfs

6512

4070

Bacillariales
Bacillariaceae
Bacillaria paxilifera(O.F.Muller) Hendey
Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Lewin &
Reimann
Fragilariopsis doliolus (Wallich) Medlin &
P.A.Sims
Nitzschia lorenziana Grunow

3256
65120

25234

23335

27136

32017

4070

2849

3256

1357

2713

DINOPHYTA
Dinophyceae
Prorocentrales
Prorocentraceae
Prorocentrum compressum (Bailey) Abé
Prorocentrum micans Ehrenberg

3256
1628

1221

814

1628

Dinophysiales
Dinophysiaceae
Dinophysis caudata Saville-Kent

4884

1628

Gymnodiales
Gymnodiniaceae
Gymnodium sp

814

1628

Ordem Gonyaulacales
Ceratiaceae
Ceratium furca (Ehrenberg) Claparède &
Lachmann
Goniodomataceae

814

2442

Alexandrium tamarense (Lebour) Balech

3256

3256

65120

Peridiniales
Calciodinellaceae
Scrippsiella trochoidea (Stein) Balech

814

1628

Protoperidiniaceae
Protoperidinium leonis (Pavillard) Balech
Protoperidinium steinii (Jorgensen) Balech

814

814

4070

1628

1221

1628

3256

CHROMOPHYTA
Dictyophyceae
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Pt 1
Dictyocha fibula (Ehrenberg)

Pt 2

Pt 3

Pt 4

Pt 5

814

814

6512

3256

1628

2442

1628

CYANOPHYTA
Cyanophyceae
Oscillatoriales
Pseudnabaenaceae
Pseudoanabaena limnetica (Lemmermann)
Komarek
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A distribuição dos grupos taxonômicos
(Figura 6.4.106) que constituíram a comunidade
fitoplanctônica, coletadas nos pontos de coletas
área de influência do Porto Norte Fluminense
demonstraram principalmente a contribuição das
espécies de diatomáceas penadas com uma
contribuição de 78 % no ponto P1, seguida pelas
diatomáceas cêntricas com uma contribuição de
32 % nos pontos P3 e P5. Os dinoflagelados
foram importantes com uma contribuição de 7 %
na estação P5.

BACILLA
RIOPHY
TA
FRAGILA
22%
RIOPHY
CEAE
78%

Pt 2
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RIOPHYC
EAE
73%

DINOPH
CHROM YTA
OPHYTA 3%
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CHRO
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YTA
2%
DINOP
HYTA
29%

CHROMO
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2%
DINOPHY
TA
7%

O índice de Diversidade de Shannon
demonstrou que houve uma diminuição da
riqueza específica no ponto 1 (2,823 bits ind-1)
para a P4 (3,391 bits ind-1) (Figura 6.4.107).

Pt 3

CHROM
OPHYTA
BACILLA
0%
RIOPHYT
A
26%

Avaliando
as
comunidades
fitoplanctônicas quanto sua equitabilidade, ou
seja, a homogeneidade com que as espécies
presentes contribuíram com a composição da
comunidade, verificou-se que a equitabilidade foi
de alta (0,9628) no ponto P5 para média (0,908)
no ponto P2 (Figura 6.4.108).
A riqueza específica variou de 2,676 no
ponto P1 a 4,322 no ponto P4.
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Para avaliar a estrutura das comunidades,
foram calculados os índices de Diversidade de
Shannon (H’ dado em bits ind-1) e Equitabilidade
(J’), que levam em consideração a ocorrência
(presença/ausência nos pontos amostrais) e a
abundância (densidade celular) com que as
espécies ocorreram.

d/ H'

DINOPH
YTA
0%

Diversidade e Equitabilidade da comunidade
fitoplanctônica

0

Pt 1 Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5
d

H'(loge)
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Figura 6.4.107:Índices de Diversidade das espécies de Fitoplâncton nas
estações de coleta (d = riqueza de Margalef, H’ = diversidade de Shannon,
J’ = equitabilidade).

Análise de Agrupamento e Ordenação
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Figura 6.4.106: Porcentagem dos grupos taxonômicos nos pontos de coleta
- Diversidade e Equitabilidade da comunidade fitoplanctônica

A estrutura de uma comunidade reflete as
condições ambientais onde essas comunidades
estão alocadas, e, portanto, as espécies que
ocorrem em uma dada área e suas densidades
podem ser usadas como descritoras dessas
áreas e consequentemente essas áreas podem
ser comparadas entre si, e agrupadas em função
da ocorrência e abundância das espécies
presentes.
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Na análise de classificação dos pontos de
amostragem, com base nos dados de ocorrência
qualitativa de todas as espécies de fitoplâncton,
foi registrado dois agrupamentos denominados:
Grupo I e II (Figura 6.2.108).
Group average
Transform: Square root
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

60

Similarity
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Figura 6.4.108: Dendograma da classificação do Fitoplâncton nos pontos de
coleta

Grupo I: com uma média de similaridade
igual a 78,41 % foi formado pelos pontos P4 e P5.
Devido à contribuição de 4,82 % da espécie de
diatomácea Thalassionema frauenfeldii com uma
média de abundância de 10,67.
Grupo II: com uma média de similaridade
igual a 73,61 % foi formado pelas estações P2,
P3 e P1. Devido à contribuição de 6,92 % da
espécie
de
diatomácea
Thalassionema
frauenfeldii com uma média de abundância de
11,76.
A análise de Ordenação Espacial (MDS)
dos pontos amostrados na área de influência do
Porto Norte Fluminense em função da riqueza e
abundância dos organismos fitoplanctônicos está
de acordo com a análise de similaridade, tendo
sido observado uma aproximação entre os
pontos P1, P2, P3 e o afastamento dos pontos
P4 e P5 (Figura 6.4.109.
Transform: Log(X+1)
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity
2D Stress: 0
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Figura 6.4109: Análise de Ordenação Espacial (MDS) dos pontos
amostrados na área de influência do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense em função da riqueza e abundância dos organismos
fitoplanctônicos.

Considerações Finais do Fitoplâncton
A caracterização do fitoplâncton marinho
na área de influência do Parque Termoelétrico
Porto Norte Fluminense é de fundamental
importância para o conhecimento dos principais
mecanismos
de
funcionamento
desse
ecossistema aquático e, portanto essa
comunidade reflete os tipos de atividades da
comunidade do entorno.
O fitoplâncton está constituído por
organismos microscópicos fotossintetizantes que
flutuam na coluna d’água, preferencialmente, de
forma passiva e são responsáveis por grande
parte
da
produtividade
primária
dos
ecossistemas costeiros e estuarinos. As
microalgas planctônicas têm elevada importância
ecológica devido constituírem a base da cadeia
trófica, como também respondem rapidamente
aos impactos ambientais, funcionando como
excelentes indicadores de massa d’água.
(AZEVEDO-CUTRIM, 2008)
A área de influência do Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense apresenta
uma comunidade fitoplanctônica caracterizada
por populações tipicamente neríticas, termófilas
e presença ocasional das oceânicas. Com um
destaque marcante para a dominância de
diatomáceas e dinoflagelados.
Através da comunidade fitoplanctônica
observa-se um ecossistema complexo e maduro,
devido a ocorrência de espécies de diatomáceas
maiores, que de acordo com Margalef (1960)
caracteriza um estagio de sucessão especifica
no nível 2.
Observa-se o padrão regular na ocorrência
das espécies mais frequentes como as
diatomáceas Thalassiosira eccentrica, Melosira
nummuloides, Paralia sulcata, Coscinodiscus
wailesii, Odontella aurita , Chaetoceros sp,
Thalassionema frauenfeldii,
Thalassionema
nitzschioides ,
Pleurosigma
normanii
,
Fragilariopsis doliolus, Nitzschia lorenziana
O mesmo padrão de presença dessas
espécies foi observado também, através do
Estudo de Impacto Ambiental EIA Complementar
do Porto do Açu, (2010) localizado na região
Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro,
em Barra do Açu, no Município de São João da
Barra. Destaca-se nesse estudo, a alta
densidade das espécies de diatomáceas
Asterionellopsis glacialis, Coscinodiscus spp.,
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Thalassionema nitzschioides, Thalassionema
frauenfeldii.
Baeta Neves (2017) na área do município
de Macaé, demonstra a ocorrência de 68 táxons
de acordo com os seguintes grupos funcionais
diatomáceas: cêntricas (31) e penatas (09),
dinoflagelados (22), cromófitas (2), clorofitas (2)
e cianobactérias (2)
A abundância do fitoplâncton variou pouco
entre os pontos amostrais, porém foi maior no
ponto P1.
O domínio de diatomáceas, observado nos
pontos amostrados demonstra a capacidade do
ambiente em proporcionar altas taxas de
produtividade primária, alcançando elevados
teores de biomassa, devido ao seu método
reprodutivo de divisão assexuada, o grupo é
representado em geral por táxons de
crescimento muito rápido em condições
favoráveis, sendo dominante nessa região.
A maioria das espécies fitoplanctônicas
identificadas é de origem marinha, englobando
as formas planctônicas neríticas, as planctônicas
oceânicas e as ticoplanctônicas marinhas

cônica com abertura
de 40 cm de diâmetro de boca e malha de 100µm
com fluxômetro acoplado, com o intuito de medir
o volume filtrado. Este procedimento foi repetido
a distâncias de 500 metros, 1 km e 2 km da faixa
de areia (tabela 1) por três vezes em cada uma
destas distâncias (figura 6.4.91).
As amostras de zooplâncton foram fixadas
em formol a 4%. Em laboratório, as análises
qualitativas e quantitativas das amostras de
zooplâncton, foram realizadas ao menor nível
taxonômico possível, com auxílio de microscópio
estereoscópio, com sub-amostragem com pipeta
de Stemple e contagem em Cuba de Dolphus até
um limite mínimo de 100 indivíduos por grupo
(FRONTIER, 1981). O valor da densidade foi
extrapolado para organismos/m3 de acordo com
o fracionamento utilizado e o volume filtrado,
obtido através da utilização de fluxômetro. A
bibliografia utilizada para taxonomia e ecologia
das espécies foi baseada nos trabalhos de
Boltovskoy (1975, 1999) e Bonecker (2006).

Em resumo, com base em todos os dados
apresentados, a comunidade fitoplanctônica
apresentou, no período amostrado, uma
estrutura de comunidade dominada qualitativa e
quantitativamente
por
diatomáceas
e
dinoflagelados.
Zooplâncton
O
zooplâncton
é
caracterizado
principalmente por organismos heterotróficos
que variam desde formas microscópicas até as
visíveis a olho nu, como larvas de peixes. São
capazes de se movimentar através das correntes
e alimentam-se de fitoplâncton, apesar de
existirem algumas espécies predadoras. Este
grupo exerce um importante papel ecológico,
como consumidores primários, da cadeia
alimentar em ambientes aquáticos (dulcícolas,
estuarianos e marinhos).

A

O objetivo deste item s configura em
caracterizar a comunidade zooplânctonica da
localidade do Porto Norte Fluminense em São
Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro.
Materiais e Métodos
B

Para
avaliar
a
composição
da
comunidade, foram realizadas coletas mensais
com arrastos horizontais na duração de três
minutos em nove pontos, com rede cilindro-

Figura 6.4.110: Equipamento de campo utilizado para amostragem em
campo. (A) foto do arrasto horizontal e (B) retirada das larvas do copo
coletor para potes plásticos com fixador.
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Os locais de coleta de zooplâncton, suas
coordenadasgeográficas,profundidade,distancia
da orla e tipo de fundo no Porto Norte Fluminense
em são Francisco de Itabapoana – RJ,
encontram-se listados a seguir.
PON
TO

7

8

9

11

12

13

15

16

17

LOCALIZ
AÇÃO

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
(UTM)

PROFUND
IDADE
(m)

DISTA
NCIA
(Km)

21.43
622

41.01
557

3

0,5

21.44
182

41.01
431

3,5

1

21.44
518

41.00
366

5

2

21.43
280

41.01
339

3

0,5

Praia da
Fazenda
Canaã
(canal)

21.43
501

41.00
723

3,5

1

Praia da
Fazenda
Canaã
(canal)

21.44
030

41.00
103

5

2

21.43
199

41.01
275

3

0,5

21.43
249

41.00
660

3,5

1

21.43
703

41.00
007

5

Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas
sul)
Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas
sul)
Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas
sul)
Praia da
Fazenda
Canaã
(canal)

Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas
norte)
Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas
norte)
Praia da
Fazenda
Canaã
(rochas
norte)

FUND
O

Lama

Rocha

Rodolit
os
e
macro
algas
Lama
Areia;
poucos
rodolit
os
e
macro
algas
Areia;
poucos
rodolit
os
e
macro
algas
Lama

al. 1998; Sterza e
Fernandes 2006). A variação temporal pode ser
um importante fator influenciando na riqueza
específica, assim como os arrastos de fundo e,
ambos não foram realizados no presente estudo.
Amostragens feitas por outros trabalhos
consideraram este tipo de abordagem e
identificaram um número maior de espécies,
assim como flutuações na comunidade larval
(Lopes et al. 1998; Dias e Bonecker 2008).
O grupo Crustacea foi o de maior
representatividade para o local principalmente a
subclasse Copepoda e a ordem Decapoda
(figura 6.4.99 e 46.4.100). No entanto, o
Copepoda apresentou um maior número de
espécies, nas qual as dominantes foram Temora
turbinata, Oithona oswaldocruzi e Parvocalanus
crassirostis que juntas representaram mais de
70% do total de espécies encontradas (figura
6.4.101). Esta dominância registrada para o
grupo Copepoda já era esperada, uma vez que o
grupo é amplamente citado na literatura, como
um dos mais importantes da comunidade
zooplânctonica, em ambientes estuarinos na
costa brasileira. As espécies dominantes
verificadas no presente estudo são as mesmas
das verificadas por outros trabalhos com
condições ambientais semelhantes (Lopes et al.
1998; Krummer e Liang 2004; Santos et al. 2009).
A classificação Taxoõmica das espécies
encontradas na praia do Porto Norte Fluminense,
encontra-se na listagem a seguir.

Rocha
Filo Mollusca

2

Rocha
e
poucos
rodolit
os

Classe Gastropoda
Família Limacinidae
Heliconoides inflata (d'Orbigny 1834)
Limacina trochiformis (d' Orbigny 1834)
Classe Bivalvia
Larva Mitilidae

Resultados e Discussão

Larva Ostrea

Foram encontradas 16 espécies na
comunidade zooplânctonica categorizadas em
11 famílias taxonômicas: Heliconoides inflata,
Limacina
trochiformis,
Acartia
lilljeborgi,
Paracalanus
quasimodo,
Parvolcalanus
crassirostris, Centropages furcatus, Calanopia
americana, Euterpina acutifrons, Oithona
oswaldocruzi, Temora turbinata, Corycaeus
speciosus, C. giesbrechti, Lucifer faxoni,
Parasagitta tenuis, P. friderici, Ferosagitta
hispida (tabela 2). A composição específica
(riqueza de espécies) encontrada no presente
estudo se mostrou inferior a outros trabalhos
realizados em ambientes estuarianos (Lopes et

Filo Annelida
Larva Polychaeta
Polychaeta pelagica
Filo Arthropoda
Subfilo Crustacea
Infraclasse Cirripedia
Cirripedia (Nauplio)
Cirripedia (Cypris)
Subclasse Copepoda
Família Acartiidae
Acartia lilljeborgi Giesbrecht 1889
Família Paracalanidae
Paracalanus quasimodo Bowman 1971
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Parvocalanus crassirostris Dahl, F. 1894
Família Centropagidae

Crustacea

Centropages furcatus (Dana 1849)
Família Pontellidae
Calanopia americana Dahl 1894
Familia Euterpinidae

Cirripedia

Isopoda

Decapoda

Amphipoda

Euterpina acutifrons (Dana 1847)
Família Oithonidae
Oithona oswaldocruzi Oliveira 1945
Família Temoridae
Temora turbinata (Dana 1849)
Família Corycaeidae
Corycaeus speciosus Dana 1849
Corycaeus giesbrechti Dahl, F. 1894
opepodito

Figura 6.4.112: Gráfico indicando a representação do grupo Crustacea (sem
a ordem Copepoda) na área de estudo

Isopoda
Ordem Decapoda

Copepoda

Família Luciferidae
Lucifer faxoni Borradaile 1915
Ordem Amphipoda

Copepodito

Filo Chaetognata

Corycaeidae

Família Sagittidae

Temoridae

Parasagitta tenuis (Conant 1896)

Oithonidae
org m³

Parasagitta friderici (Ritter-Zahóny 1911)
Ferosagitta hispida Conant 1895

Euterpinidae
Pontellidae

Filo Chordata
Anfioxo

Centropagidae

Ovo de peixe

Paracalanidae
Acartiidae
1900ral

Zooplâncton
Mollusca

Annelida

Chaetognata

Chordata

1927ral

1954ral

1982ral

2009ral

2036ral

Figura 6.4.113: Gráfico da ordem Copepoda indicando as principais famílias
encontradas na área de estudo.

Figura 6.4.111: Gráfico indicando a cobertura de larvas de zooplâncton dos
grupos taxonômicos encontrados na área de estudo (sem Crustacea)

A espécie de copépodo T. turbinata é
citada em trabalhos como umas das espécies
dominantes em ambientes estuarinos com uma
ampla distribuição pela costa brasileira (Lopes et
al. 1998; Santos et al., 2009). Está espécie tem
registros de ocorrência no Índico, Pacífico Leste,
Mar do Japão e Nova Zelândia sendo
categorizada como invasora para a costa
brasileira, na qual foi citada pela primeira vez na
década de 80 na região nordeste (Araújo e Mantu
1993), posteriormente sua ocorrência foi
registrada no Sul do país (Muxagata e Gloeden
1995). Como pode ser verificado esta espécie se
adaptou bem a condição ambiental encontrada
nas águas do Atlântico e ampliou a sua
distribuição na costa brasileira.
Os dados coletados neste estudo
indicaram uma relação entre a distância entre os
pontos amostrados e a densidade dos
organismos (figura 6.4.95). Os grupos Mollusca,
Chaetognata e Crustacea (sem Copepoda)
apresentaram uma variação espacial com um

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

6. DIANÓSTICO AMBIENTAL
6-270

aumento da densidade média destes grupos em
relação a distância da praia. O grupo Copepoda,
analisado separadamente por apresentar uma
alta abundância na área de estudo, apresentou
uma maior densidade média na faixa dos 2000
metros com densidades menores nas outras
duas faixas (figura 6). A distribuição espacial do
zooplâncton pode estar relacionada a diferentes
fatores. Temperatura e salinidade são os
principais fatores afetando a distribuição destes
organismos na coluna d’água (Wooldridge
Mrssaf e Deyzel 2009). No entanto, a
comunidade
zooplânctonica
apesar
de
apresentar capacidade de locomoção, as
espécies podem ser carreadas pelo vento local,
e afastados do seu local de origem (Skinner e
Coutinho 2002).
Outra
hipótese
para
esta
maior
concentração do zooplancton pode estar
relacionado a proximidade do banco de rodolitos
que ocorre nas proximidades do local de
amostragem. Bancos de rodolitos são ambientes
formados de algas calcárias vermelhas
(Rhodophyta) que devido ao seu aspecto
tridimensional abriga dezenas de espécies de
algas marinhas e invertebrados marinhos
bentônicos (Figueiredo et al. 2007).
Variação Espacial
Crustacea

Chaetognata

Mollusca

QUELÔNIOS
O Porto Norte Fluminense com seu
Condomínio Industrial e seu Terminal Portuário
offshore já se encontram licenciado através da
LP nº IN0043610 e para este licenciamento foi
elaborado, por especialista, um parecer técnico
diagnosticando as questões que tangem às
tartarugas
marinhas
na
região
do
empreendimento.
Assim
sendo,
como
termoelétrico será implantado no
Industrial PNF, já licenciado, o
relativo aos quelônios realizado
licenciamento será aqui transcrito.

o
Parque
Condomínio
diagnóstico
para este

Para avaliar a influência de qualquer
atividade nas tartarugas marinhas em diferentes
escalas espaciais (ADA, AID, AII) e buscar
medidas mitigatórias viáveis e eficazes,
necessita-se esclarecer o que se considera
tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas
podem ser descritas filogeneticamente como
sete espécies, mas podem ser categorizadas em
diferentes estados ao longo de seu ciclo de vida,
com hábitos e impactos potencialmente distintos.
Além disso, as tartarugas marinhas apresentam
contextos locais, regionais, políticos, econômicos
bastante amplos, que também deverão ser
considerados em análise e, portanto, estarão
presentes neste capítulo.

2 km

As espécies de tartarugas marinhas: Do global
ao nacional
1 km

500m

Figura 6.4.114. Gráfico mostrando a média dos organismos (org/m³) nos
pontos de coleta amostrados na área de estudo.

Variação Espacial - Copepoda
2000m
1000m
500m
0

5000

10000

15000

20000

org/m³

Figura 6.4.115. Gráfico mostrando a variação espacial pela densidade média
dos organismos (org/m³).

Das sete espécies presentes no mundo,
cinco destas tartarugas marinhas ocorrem ao
longo de toda a costa do Brasil e desta forma
estão potencialmente presentes em São
Francisco de Itabapoana. Mais do que presentes
em áreas municipais, estaduais ou nacionais,
estas espécies estão inseridas em um âmbito
regional e global – através de uma abordagem
que integrou todos os estudos disponíveis de
biogeografia (monitoramentos de abundância,
análises genéticas, estudos de marcaçãorecaptura e telemetria). Unidades Regionais de
Manejo foram estabelecidas para as cinco
espécies. Mesmo assim, o status de
conservação Nacional (ICMBio, 2011) de cada
espécie é fundamental para a compreensão da
importância de cada uma delas em diferentes
escalas e desta forma avaliar potenciais
ameaças.
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As cinco espécies presentes em águas
brasileiras e suas respectivas características
regionais e status de conservação Nacional
(ICMBio, 2011), são:

ameaças (Wallace
et al., 2010, Wallace et al., 2011). O estado de
conservação da tartaruga marinha E.
imbricata foi avaliado de acordo com os
critérios da IUCN (2001), com base nos dados
disponíveis até 2009, e a categoria proposta
para o táxon é “Criticamente em Perigo (CR)”,
ou seja, ameaçado, de acordo com
informações sobre redução da população
(Marcovaldi et al., 2011).

• tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta, Figura
6.4.104): das 10 Unidades Regionais de
Manejo (RMUs) descritas para esta espécie,
a costa brasileira está inserida na Unidade do
Atlântico
Sul
Ocidental,
categorizada
globalmente como uma região de baixo risco
populacional mas com alto grau de ameaças
(Wallace et al., 2010, Wallace et al., 2011). O
estado de conservação da C. caretta no Brasil
foi avaliado de acordo com os critérios da
IUCN (2001), com base nos dados
disponíveis até 2009, e a categoria proposta
para o táxon é “Em perigo (EN)”, ou seja,
ameaçado, de acordo com informações sobre
redução da população (Santos et al., 2011).
• tartaruga-verde (Chelonia mydas, Figura
6.4.104): das 17 Unidades Regionais de
Manejo (RMUs) descritas para esta espécie,
a costa brasileira está inserida em três – a
Unidade do Caribe Sul, restrita ao Norte do
Brasil, categorizada globalmente como uma
região de baixo risco populacional, mas com
alto grau de ameaças, além das Unidades do
Atlântico Sul Ocidental e Atlântico Sul Central,
categorizadas como baixo risco e baixo grau
de ameaças, e baixo risco com alto de grau
de ameaças, respectivamente (Wallace et al.,
2010, Wallace et al., 2011). O estado de
conservação da tartaruga marinha C. mydas
foi avaliado de acordo com os critérios da
IUCN (2001), e a categoria proposta para o
táxon é “Vulnerável (VU)”, ou seja, ameaçado,
de acordo com informações sobre redução da
população (Almeida et al., 2011a).

Figura 6.4.117: Exemplar de juvenil de tartaruga-de-pente Eretmochelys
imbricata. (Foto: Karumbé)

•

tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea,
Figura 6.4.106): das 7 Unidades Regionais de
Manejo (RMUs) descritas para esta espécie,
a costa brasileira está inserida em três – a
Unidade do Norte Ocidental, restrita ao Norte
do Brasil, categorizada globalmente como
baixo risco e baixo grau de ameaças, além
das Unidades sobrepostas do Atlântico Sul
Ocidental
e
Atlântico
Sul
Oriental,
categorizadas como baixo risco e baixo grau
de ameaças, e alto grau de risco populacional
e alto de grau de ameaças, respectivamente
(Wallace et al., 2010, Wallace et al., 2011). O
estado de conservação da tartaruga marinha
D. coriacea foi avaliado de acordo com os
critérios da IUCN (2001), com base nos dados
disponíveis até 2009, e a categoria proposta
para o táxon é “Criticamente em Perigo (CR)”,
ou seja, ameaçado, de acordo com
informações sobre redução da população
(Almeida et al., 2011b).

Figura 6.4.116: Exemplar de juvenil de tartaruga cabeçuda (Caretta caretta)
e tartaruga-verde Chelonia mydas), respectivamente (Fotos: Karumbé)

• tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata,
Figura 6.4.105): das 10 Unidades Regionais
de Manejo (RMUs) descritas para esta
espécie, a costa brasileira está inserida na
Unidade do Atlântico Sul Ocidental,
categorizada globalmente como uma região
de alto risco populacional e alto grau de

Figura 6.4.118: Exemplar de fêmea de tartaruga-de-couro Dermochelys
coriacea (Foto: Alejandro Fallabrino)
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• tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea, Figura
6.4.107): das 10 Unidades Regionais de
Manejo (RMUs) descritas para esta espécie,
a costa brasileira está inserida na Unidade do
Atlântico Ocidental, categorizada globalmente
como uma região de alto risco populacional e
também com alto grau de ameaças (Wallace
et al., 2010, Wallace et al., 2011). O estado de
conservação da L. olivacea no Brasil foi
avaliado de acordo com os critérios da IUCN
(2001), com base nos dados disponíveis até
2009, e a categoria proposta para o táxon é
“Em perigo (EN)”, ou seja, ameaçado, de
acordo com informações sobre redução da
população (Castilhos et al., 2011).

No ambiente
oceânico, neonatos de diferentes praias de
desova se desenvolvem próximo à superfície por
um período variável de tempo, conhecida como
fase dos “anos perdidos” (Carr, 1987). Após este
período variável de tempo, juvenis de tartarugas
se deslocam do ambiente oceânico-pelágico
(estágio Juvenil Oceânico) para áreas de
forrageio bentônico (estágio Juvenil Nerítico).
Mesmo
que
algumas
destas
espécies
permaneçam com hábito pelágico mesmo
quando adultas, como o caso da tartaruga-oliva
e tartaruga-de-couro, espécimes podem ocorrer
tanto no ambiente oceânico-pelágico como no
ambiente nerítico-pelágico.

Figura 6.4.120: Ciclo de vida geral das tartarugas marinhas (modificado de
Bolten 2003), segmentados em presença nas porções terrestre (onshore) e
marítima (in water) e pontuados em oito diferentes “estados de
ocorrência”.

Figura 6.4.119: Exemplar de fêmea de tartaruga-oliva Lepidochelys olivacea
(Foto: Alejandro Fallabrino)

Ciclo de vida das tartarugas marinhas e os
diferentes estados de ocorrência
A ampla distribuição espacial das
tartarugas marinhas está relacionada com o seu
complexo ciclo de vida e os diversos ambientes
pelos quais transitam ao longo de sua história de
vida (Bolten, 2003, Figura 6.4.120).
Basicamente, o ciclo de vida das
tartarugas inicia-se no ambiente praial,
normalmente associado a regiões tropicais
devido à necessidade de fornecimento de calor
constante para o desenvolvimento embrionário
(Wibbels, 2001). Após um período médio de 60
dias de desenvolvimento embrionário, os
neonatos eclodem dos ovos, submergem à linha
de praia, percorrem o ambiente praial e iniciam
uma natação frenética de cinco a sete dias,
período suficiente para cruzar o ambiente nerítico
(plataforma continental) e alcançar o ambiente
oceânico (Wyneken e Salmon, 1992; Bolten,
2003).

Por isso mesmo, Dickerson et al. (2004)
considera dividir os ambientes em duas
categorias, onshore (zona terrestre) e in water
(zona nerítica e oceânica) para conseguir avaliar
os diferentes potenciais impactos e sugerir
medidas mitigadoras eficazes.
Em cada ambiente, diferentes estados
de ocorrência de cada espécie podem ser
registradas. No ambiente on shore, são
encontrados três estados de ocorrência de
tartaruga: (1) como fêmeas em hábito de desova;
(2) como ovos/embriões no ninho; e (3) como
filhotes na eclosão. No ambiente in-water, mais
cinco estados de ocorrência podem ser descritos:
(4) como adultos reprodutores em cópula; (5)
como fêmeas em período entre nidificações; (6)
como filhote em natação frenética; e como
tartarugas em alimentação, tanto (7) juvenis (8)
como adultos – totalizando oito potenciais
estados de ocorrência.
Ameaças às tartarugas marinhas
Mesmo com estratégias eficientes de
sobrevivência, que levaram ao menos sete
destas espécies perdurarem por milhões de anos
até os dias atuais, diversas ameaças às
tartarugas marinhas são registradas no mundo,
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que trazem riscos diretos a sua extinção. Tais
ameaças são categorizadas no Plano de Ação
Nacional (ICMBio, 2011) para Conservação das
Tartarugas Marinhas (Marcovaldi et al., 2013)
que apontam 5 grupos de ameaças potenciais
antrópicas às tartarugas marinhas no Brasil: (1)
desenvolvimento costeiro; (2) Poluição e
enfermidades; (3) Atividade pesqueira; (4)
Alteração climática; e (5) consumo e uso de
carne, ovos e/ou carapaça. A predação por
animais é considerada no Plano de Ação
Nacional (ICMBio, 2011) a sexta ameaça para as
tartarugas marinhas. Entretanto, não será
incluída nas análises como ameaça já que a
relação ecológica de predação foi considerada
neste parecer como mortalidade natural, por
considerar esta relação ecológica com um papel
ecológico das tartarugas marinhas nos
ecossistemas.
Para Poluição, são apontados: produtos
químicos e efluentes, plásticos (Figura 6.4.121,
Schuyler et al. 2014), luz, temperatura e som.

Figura 6.4.121:Interação do plástico com as tartarugas marinhas: alta
mortalidade de indivíduos com registros de alta ingestão de resíduos
plásticos. Fotos: Alejandro Fallabrino

Para a atividade pesqueira, as redes de
emalhe, os espinhéis pelágicos (“long-line”) e as
redes de arrasto para peixe e camarão, foram
consideradas as principais pescarias que
capturam tartarugas marinhas no Brasil (Figura
6.4.122, Bugoni et al., 2008). Ainda assim, várias
modalidades de pesca, industriais ou artesanais,
foram identificadas como importantes ameaças
às populações de tartarugas marinhas que
ocorrem em águas brasileiras.

Dentre
as
enfermidades,
são
destacados
a
fibropapilomatose,
danos
causados
pela
interação com plásticos e danos causados por
interação com a pesca.
A fibropapilomatose é uma doença
debilitante caracterizada pela formação de
fibropapilomas
cutâneos
que
acometem
principalmente as nadadeiras, região axilar e
pescoço e pode causar problemas na
locomoção, alimentação e prejuízos à visão,
quando as lesões se estabelecem na região
periocular e fibromas viscerais (Aguirre e Lutz,
2004). A ingestão de resíduos sólidos pode
causar processos obstrutivos, fecacalomas,
úlceras e até rupturas do trato grastrointestinal.
A embolia gasosa ou a doença
descompressiva
(DD
ou
“mal
dos
mergulhadores”) é uma enfermidade relacionada
diretamente com a pesca, e foi diagnosticada
através de radiografia convencional, tomografia
computadorizada e ultrassom.
Considera-se
embolia
gasosa
a
obstrução dos vasos sanguíneos por bolhas de
ar
na
corrente
sanguínea,
geralmente
decorrentes da expansão do ar nos pulmões com
a diminuição da pressão durante a subida à
superfície em um mergulho – no caso das
tartarugas marinhas capturadas incidentalmente,
potencialmente como resultado da rápida
emersão do petrecho de pesca (Figura 6.4.123,
García-Párraga et al., 2014). Nesse caso,
mesmo que os animais tenham sobrevivido à
captura incidental direta, a embolia gasosa pode
levar ao óbito e, portanto elevar a mortalidade
das tartarugas marinhas decorrente da interação
com pesca.
A descompressão em câmara isobárica,
assim como feito para mergulhadores, foi
avaliada positivamente no tratamento da embolia
gasosa em tartarugas marinhas, o que abre uma
nova perspectiva na redução da mortalidade
decorrente da pesca incidental.

Figura 6.4.122: Interação com pesca de espinhel pelágico e rede de emalhe.
Crédito das imagens: Lampedusa Sea Turtle Rescue Centre e Henrique
Soares (fonte: seaturtle.org)
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realizadas atividades
referentes a monitoramento de praia, tanto para
a região de Barra até a Buena (n = 1), como para
o trecho referente à praia defronte ao
empreendimento (n = 3), acompanhamento de
embarques (n = 4) e desembarques (n = 8) da
pesca artesanal, com observação sobre
interação de artes de pesca e tartarugas
marinhas (com amostragem local e entrevistas) e
transecções de avistagem de tartarugas
marinhas na área off shore proposta para o
empreendimento.

Figura 6.4.123: Tomografia computadorizada com diagnóstico de embolia
gasosa e tratamento de tartaruga capturada incidentalmente em câmara
isobárica (Fonte: García-Párraga et al., 2014)

O Plano de Ação Nacional (ICMBio,
2011) aponta como ameaças dentro do
desenvolvimento costeiro, atividades como
extração de areia da praia, ocupação da orla
(Mascarenhas et al., 2003), presença antrópica
nas praias (pessoas e veículos), portos,
ancoradouros e molhes. Mesmo que tais
atividades demonstrem uma potencial ameaça a
múltiplos estados de ocorrência, e estarem
presentes na linha de costa de todo o mundo,
pouquíssimas informações sobre a gravidade
deste impacto às populações de tartarugas
marinhas estão disponíveis.
O registro de morte direta e de danos
fixos a tartarugas marinhas pode ser encontrado
em monitoramentos de encalhe, mas a
verificação e monitoramento do potencial
impacto do desenvolvimento costeiro a
tartarugas marinhas requer um trabalho de longo
prazo, para que daí, medidas mitigadoras
possam ser avaliadas para reduzir os passivos
ambientais em prol da conservação das
tartarugas marinhas.
Análise de Ocorrência e Abundância de
tartarugas marinhas e potenciais ameaças em
São Francisco de Itabapoana
Dado este panorama global, regional e
nacional, pode-se partir a uma análise mais
específica, avaliar tendências de abundância e
indicar potenciais ameaças às tartarugas
marinhas no âmbito de São Francisco de
Itabapoana (AII), da Área de Influência Direta
(trecho de praia da Tatagiba) e da Área
Diretamente Afetada (tanto on shore como in
water).
Em uma amostragem in situ pontual,
durante cinco dias em fevereiro de 2015, foram

Dos oito estados de ocorrência descritos
anteriormente (Figura 6.4.108), foram registrados
ovos/embriões no ninho, filhotes na eclosão, e
juvenis em alimentação, além de potencialmente
fêmea em período entre nidificações (registrado
rastro de desova), mesmo que fevereiro seja o
período com menor probabilidade de ocorrência
de desova.
Além destes, os demais potenciais
estados de ocorrência também foram citados na
região, através das entrevistas realizadas. Das
potenciais
ameaças,
foram
registrados
exemplares capturados incidentalmente (n = 2),
indivíduo encalhado em estado raquítico
(característico de interação com resíduos
antrópicos), exemplares com fibropapilomatose.
Através de entrevistas com pescadores
artesanais da comunidade da Buena, foi citada a
existência de uma pesca tradicional nos Anos 50
e 60, quando cercos com cinco panos de rede de
80 mm de malha, confeccionados com seda
(polifilamento), eram realizados focados em
tartaruga-verde (a “galinha-do-mar”). Importante
salientar que não existe mais uma pescaria
focada em tartaruga no município, sendo as
atuais condições ecológicas e econômicas da
pesca artesanal, completamente distintas
daquelas enfrentadas pelos pescadores quando
a tartaruga era utilizada como recurso pesqueiro.
Ainda assim, a falta de tecnologia na refrigeração
e na confecção das redes reduzia o canal de
comercialização de pescado e o poder de pesca
da atividade artesanal, o que deveria limitar o
impacto nas tartarugas sob áreas de
alimentação.
Indícios de desenvolvimento costeiro
como tráfego de pessoas e veículos e
degradação da franja litorânea foram registrados
em ambas as extremidades da Área de Influência
Direta, com a faixa costeira de Guaxindiba
completamente modificada e um acesso de
veículo entre as dunas na comunidade da Buena,
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ainda que na ADA a mata de restinga ocupe
grande área e a assim será mantida.
Além disso, foi registrada uma histórica
exploração de minerais pesados em grande parte
do litoral de São Francisco de Itabapoana,
inclusive toda a Área de Influência Indireta, com
intensa movimentação do solo. Com início na
década de 40, a empresa privada ORQUIMA era
responsável pela exploração da chamada areia
monazítica e pela unidade de separação
mecânica (Usina de Praia – UPRA, atualmente
INB Buena), localizada na Buena, dentro Área de
Influência Direta. Suas atividades foram
assumidas pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear em 1960 por conta da existência de Tório
e Urânio nas areias mineradas, e repassadas
para a Companhia Brasileira de Tecnologia
Nuclear (CBTN) em 1971 (Lei No 5.740/1971),
que passa a denominar-se NUCLEBRÁS
(Empresas Nucleares Brasileiras Sociedade
Anônima) em 1974 (Lei No 6.189/1974). Em
1988, quando a quantidade de reservas já havia
diminuído, a INB (Indústrias Nucleares do Brasil)
foi criada como empresa de economia mista para
suceder a NUCLEBRÁS e incorporar as suas
controladas absorvendo suas atividades e
atribuições (Lei No 7.862/1989), inclusive a
Nuclemon Mínero-Química Ltda, responsável
pela Usina da Buena de Tratamento Físico de
Areias Monazíticas. Mesmo que atualmente a
exploração tenha cessado, a intensa lavra
registrada nos últimos 70 anos, conclui-se que a
Área de Influência Direta não se trata de uma
área sem impactos prévios decorrentes do
desenvolvimento costeiro.

Tendências de Abundância de tartarugas
marinhas em terra
O Estado do Rio de Janeiro e as
referentes AII, AID e ADA, apresentam uma
ampla maioria de ocorrência reprodutiva de
tartarugas-cabeçuda Caretta caretta. Em São
Francisco de Itabapoana, entre 2011 e 2014,
conforme informações contidas em ofício do
ICMBio
(TAMAR-ICMBio,
2015a)
foram
registrados 2044 ninhos de tartaruga-cabeçuda,
11 ninhos de tartaruga-de-pente, 5 ninhos de
tartaruga-verde e 1 ninho de tartaruga-oliva, o
que nos leva a considerar o Estado do Rio de
Janeiro como área prioritária a reprodução da
tartaruga-cabeçuda (C. caretta) e desta forma, a
avaliação na tendência de abundância será
baseada em dados referentes a esta espécie.
Da unidade regional de manejo ao estado do rio
de janeiro
A Unidade Regional de Manejo de
tartaruga-cabeçuda do Atlântico Sul Ocidental
conta exclusivamente com desovas no litoral
brasileiro, em Sergipe, Bahia, Espírito Santo e
Rio de Janeiro (Figura 6.4.124, Marcovaldi e
Chaloupka, 2007).

Apesar da limitação metodológica de um
curto
período
amostral,
os
resultados
supracitados de tal amostragem podem indicar a
ocorrência das tartarugas marinhas na Área de
Influência Direta e Indireta e aponta a presença
de alguns potenciais impactos a estas tartarugas,
além de um valor cultural econômico às
comunidades costeiras, ainda que não nos
permita mensurar abundância ou potenciais
ameaças.
Para viabilizar uma análise ampla sobre
tendências de ocorrência e abundância de cada
estado de tartarugas marinhas na região, propõese um levantamento bibliográfico e uma análise
estatística baseada em dados disponíveis para
região, como objetivo de compreender a
importância das tartarugas marinhas em relação
à realidade da ADA, AID e AII, dividido em uma
seção sobre tartarugas marinhas no ambiente on
shore e outra no ambiente in water.

Figura 6.4.124: Mapa da localização das principais áreas de desova no Brasil
(modificado de Marcovaldi e Chaloupka, 2007), com ênfase no Estado do Rio
de Janeiro (modificado de Lima et al., 2012), detalhada em 19 diferentes
trechos de praia monitoradas pelo Projeto Tamar (modificado de ICMBio,
2015b)

Entre tais Estados, em uma análise
baseada em duas temporadas reprodutivas
(2002-2003 e 2003-2004), a Bahia concentrou
um maior número de desovas (n = 4998, 55,1%),
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seguida pelo Espírito Santo (n = 1948, 21,5%),
Rio de Janeiro (n = 1769, 19,5%) e Sergipe (n =
355, 3,9%), em um total de 9070 ninhos (Tabela
6.4.1, Marcovaldi e Chaloupka, 2007). Neste
mesmo estudo, observou-se um aumento no
número de ninhos de tartaruga-cabeçuda desde
1988, com taxa de 6,4% (intervalo de confiança
de 5,2% a 7,5%) ao ano para a Bahia e de 1,9%
(intervalo de confiança de 1% a 2,8%) para o
Espírito Santo.

Estado

Extensão

2002/2003

2003/2004

Ninhos (Dens)

Ninhos
(Dens)

Total

Média

Dens.
média

Sergipe

106

193 (1,82)

162 (1,53)

355

177,5

1,67

Bahia
Espírito
Santo
Rio
de
Janeiro

212

2320 (10,94)

2678 (12,63)

4998

2499

11,79

186

941 (5,06)

1007 (5,41)

1948

974

5,24

135

779 (5,77)

990 (7,33)

1769

884,5

6,55

Total

639

4233 (6,62)

4837 (7,57)

9070

4535

7,10

Tabela 6.4.1: Números de ninhos e densidade média de ninhos de tartarugacabeçuda (Caretta caretta) ao longo da costa do Brasil (ordinalmente de
Norte ao Sul) marinhas nas temporadas reprodutivas de 2002/2003 e
2003/2004. Extensão = Comprimento do trecho monitorado (em km); Ninhos
(Dens) = Número de ninhos registrados na temporada (Densidade do número
de ninhos de cada trecho em cada temporada, igual ao número de ninhos
registrados em relação à extensão (em ninhos/km)); Total = Número de
ninhos registrados nas duas temporadas reprodutivas supracitadas; Média =
Média de ninhos registrados por temporada; Dens. Média = Densidade
média de ninhos registrados por temporada (em ninhos/km). Modificado de
Marcovaldi e Chaloupka (2007).

No balanço da temporada de desova de
2013-2014, foi observado que o cenário da
tartaruga-cabeçuda no Brasil segue em
recuperação, com médias de 5.522 ninhos entre
2000-2010 e 8.479 ninhos entre 2010-2014
(fonte: tamar.org.br).
Mesmo que menos abundantes, as
praias de desova no Espírito Santo e Rio de
Janeiro também apresentaram tendência de
crescimento na última década e com uma
importante função biológica: manutenção do
estoque de machos para a Unidade regional do
Atlântico Sul Ocidental já que tartarugascabeçuda das praias da Bahia e Sergipe
produzem quase que exclusivamente fêmeas em
suas desovas (89,3 a 100%) (Marcovaldi et al.,
1997; Baptistotte et al., 1999).
Desde que o monitoramento de praia
com o objetivo de registrar ocorrências
reprodutivas de tartarugas no Rio de Janeiro foi
ampliado, na temporada 2001-2002, o número de
ninhos registrados subiu de 850 para 1.897
ninhos na temporada 2013-2014 (Tabela 6.4.2).
Mesmo que o número absoluto de ninhos
no Estado do Rio de Janeiro tenha praticamente
dobrado nos últimos 13 anos, a taxa de
crescimento populacional (6,37%) está bem

próxima da esperada
para a população da Bahia (estimado em
Marcovaldi e Chaloupka (2007) como 6,4%),
assim como a proporção entre o estoque
fluminense e o estoque total de fêmeas de
tartaruga-cabeçuda no Brasil, com média de
19,9% e 19,5% entre 2010-2014 e 2002-2004,
respectivamente (Marcovaldi e Chaloupka, 2007;
tamar.org.br); o que pode sugerir que a
população reprodutiva de tartaruga cabeçuda do
Estado do Rio de Janeiro conta com um estado
de conservação semelhante àquele apontado
nacionalmente.
Temporada
2001-2002

Extensão
153

Ninhos
830

Densidade
5,43

Dias
150

2002-2003

120

781

6,51

180

2003-2004

120

997

8,31

150

2004-2005

120

913

7,61

151

2005-2006

122

927

7,6

150

2006-2007

74

821

11,1

150

2007-2008

100

1020

10,2

150

2008-2009

100

1077

10,77

211

2009-2010

69

756

10,96

212

2010-2011

100

1622

16,22

212

2011-2012

99

1599

16,15

-

2012-2013

99

1637

16,53

-

2013-2014

99

1897

19,16

-

Fonte
Lima et al.,
2012
Lima et al.,
2012
Lima et al.,
2012
Lima et al.,
2012
Lima et al.,
2012
Lima et al.,
2012
Lima et al.,
2012
Lima et al.,
2012
Lima et al.,
2012
Lima et al.,
2012
TAMARICMBio,
2015
TAMARICMBio,
2015
TAMARICMBio,
2015

Tabela 6.4.2: Número de ninhos registrados no Estado do Rio de Janeiro
desde que o monitoramento foi ampliado. Extensão = Comprimento do
trecho monitorado (em km); Ninhos = Número de ninhos registrados na
temporada; Densidade = Densidade do número de ninhos no Estado do Rio
de Janeiro, igual ao número de ninhos registrados em relação à extensão
monitorada (em ninhos/km); Modificado de Lima et al. (2012) e do ofício
036/2015, do TAMAR-ICMBio (2015b).

Do estado do rio de janeiro à área de influência
indireta
Em ofício enviado pelo Centro
TAMAR/DIBIO/ICMBio (TAMAR-ICMBio, 2015b)
com informações complementares sobre as
desovas de tartarugas marinhas no Estado do
Rio de Janeiro, foram registrados 5.133 ninhos
em 99 km monitorados entre 2011 e 2014 em
todo o litoral do Rio de Janeiro (Tabela 6.4.3). Ao
longo do litoral da Área de Influência Indireta
(AII), definida como todo o município de São
Francisco de Itabapoana, foram registrados
2.044 ninhos em 36 km monitorados, com média
anual de 18,9 ninhos por km (TAMAR-ICMBio,
2015b). O município de Campos dos Goytacazes
apresentou a maior densidade anual (22,3 ninhos
por km), quando foram registrados 2.067 ninhos
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em 31 km monitorados (40,26% dos ninhos
registrados no Estado), enquanto o município de
São João da Barra, apresentando uma média
anual de 10,6 ninhos por km, quando foram
registrados 1.022 ninhos em 32 km monitorados
(19,9% dos ninhos registrados no Estado)
(TAMAR-ICMBio, 2015b).

Praias
(Municípios)
Barrinha
Tatagiba
Praia
Sonho
Gargaú

do

Exte
nsão

11

2011/2012
Ninhos
(Dens)
80 (7,27)

7

124 (17,71)

9

128 (14,22)

2012/201
3
Ninhos
(Dens)
45
(4,09)
160
(22,86)
155
(17,22)
129
(25,80)
144
(16,00)
633
(17,58)

2013/201
4
Ninhos
(Dens)
99
(9,00)
140
(20,00)
157
(17,44)
208
(41,60)
121
(13,44)
725
(20,14)

5

201 (40,20)

Praia do Sul

9

153 (17,00)

São Francisco
de
Itabapoana
Convivência
Pontal
Atafona

36

686 (19,06)

1
1
2

14 (14)
4 (4)
41 (20,5)

77 (77)
3 (3)
32 (16)

Balneário

2

44 (22)

34 (17)

2 (1)
91
(45,5)
56 (28)

2

20 (10)

19 (9,5)

26 (13)

2

23 (11,5)

17 (8,5)

Iquipari

4

30 (7,5)

36 (9)

Caminho das
Conchas
Açu

9

87 (9,67)

9

49 (5,44)

São João da
Barra
Maria Rosa

32

312 (9,75)

9

143 (15,89)

Farolzinho

4

96 (24)

Farol

7

283 (40,43)

Barra
do
Furado
C.
dos
Goytacazes

11

79 (7,18)

31

601 (19,39)

52
(5,78)
41
(4,56)
311
(9,72)
190
(21,11)
130
(32,5)
265
(37,86)
108
(9,82)
693
(22,35)

25
(12,5)
39
(9,75)
80
(8,89)
80
(8,89)
399
(12,47)
195
(21,67)
144 (36)

Chapéu
Sol
Grussaí

do

322 (46)
112
(10,18)
773
(24,94)

Tota
l

Média
Ninhos

Dens.
Média

22
4
42
4
44
0
53
8
41
8
20
44

74,67

(6,79)

141,3
3
146,6
7
179,3
3
139,3
3
681,3
3

(20,19)

91
9
16
4
13
4
65

45,5
3
54,67

(45,5)
(3)
(27,33)

44,67

(22,33)

21,67

(10,83)

65

21,67

(10,83)

10
5
21
9
80

35

(8,75)

73

(8,11)

56,67

(6,3)

10
22
52
8
37
0
87
0
29
9
20
67

340,6
7
176

(10,65)

123,3
3
290

(30,83)

99,67

(9,06)

689

(22,23)

(16,3)
(35,87)
(15,48)
(18,93)

(19,56)

(41,43)

Tabela 6.4.3: Números de ninhos e densidade média de ninhos de tartarugas marinhas
nos 19 diferentes trechos de praia monitorados ao longo do Estado do Rio de Janeiro
(ordinalmente de Norte ao Sul) nas últimas três temporadas reprodutivas. Extensão =
Comprimento do trecho monitorado (em km); Ninhos (Dens) = Número de ninhos
registrados na temporada (Densidade do número de ninhos de cada trecho em cada
temporada, igual ao número de ninhos registrados em relação ao tamanho do trecho
monitorado (em ninhos/km)); Total = Número de ninhos registrados nas últimas três
temporadas reprodutivas; Média Ninhos = Média de ninhos registrados por temporada;
(Dens. Média) = Densidade média de ninhos registrados por temporada (em ninhos/km);
(-) denota sem amostragem. Modificado de Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3 de TAMARICMBio (2015b)

menor apenas que o
número de ninhos registrados nas praias: (1) do
Farol (média anual = 290 ninhos), em Campos
dos Goytacazes; (2) Gargaú (média anual =
179,33 ninhos), em São Francisco de
Itabapoana; (3) Maria Rosa (média anual = 176
ninhos), em Campos dos Goytacazes e Praia do
Sonho (média anual = 146,67 ninhos), em São
Francisco de Itabapoana (Tabela 6.4.3).
Por outro lado, cada trecho apresenta
uma diferente extensão monitorada, variando de
1 a 11 km, e, portanto, a densidade (número de
ninhos por km) pode ser um estimador mais
adequado para comparar os diferentes trechos
de praias monitoradas no Rio de Janeiro.
Tatagiba foi registrada como a sétima maior
densidade entre 19 trechos de praia fluminense
(média anual de 20,19 ninhos/km), sendo menor
apenas que nas praias da: (1) Convivência
(média anual = 45,5 ninhos/km); (2) Farol (média
anual = 41,4 ninhos/km); (3) Gargaú (média
anual = 35,9 ninhos/km); (4) Farolzinho (média
anual = 35,9 ninhos/km); (5) Atafona (média
anual = 27,3 ninhos/km); e (6) Balneário (média
anual = 22,3 ninhos/km) – três em São João da
Barra (Convivência, Atafona e Balneário), duas
em Campos dos Goytacazes (Farol e Farolzinho)
e uma em São Francisco de Itabapoana
(Gargaú).
Da mesma forma que o número absoluto
pode apresentar diferentes conclusões de
importância, a discussão sobre densidade
também pode apresentar um viés: trechos de
praia de pequena extensão podem ser
sobrestimados em densidade. Assim, se propõe
uma abordagem bayesiana (Gelman et al., 1995)
para avaliar as estimativas e os intervalos de
credibilidade para a densidade e abundância de
registros reprodutivos para cada trecho de praia
monitorado no Estado do Rio de Janeiro.
Abordagem bayesiana para cada trecho de
praia

a)

Justificativa para o uso da abordagem

A Área de Influência Indireta inclui cinco
trechos de praia: Barrinha, Tatagiba (onde se
inclui a Área de Influência Direta), Praia do
Sonho, Gargaú e Praia do Sul. Dentre os 99 km
monitorados, outros 13 diferentes trechos de
praias são identificados, nove em São João da
Barra e quatro em Campos de Goytacazes
(Figura 6.4.12).

A probabilidade de que um ninho
encontrado durante os 99 km de monitoramento
diário no Estado do Rio de Janeiro esteja na Área
de Influência Direta ou nos demais 17 trechos de
praia podem ser calculadas através de uma
abordagem bayesiana.

Conforme registros das últimas três
temporadas competitivas, Tatagiba está entre os
cinco trechos de praia com o maior número de
ninhos registrados (média anual = 141,33), sendo

A
inferência
bayesiana
deriva
a
probabilidade posterior como resultado de dois
antecedentes: distribuição a priori, uma
probabilidade anterior informativa (dados
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prévios) ou não informativa (quando todas as
probabilidades se equivaleriam); e uma "função
de verossimilhança", derivado de um modelo de
probabilidade para os dados observados; neste
caso, cada ocorrência de ninho em todo o Estado
do Rio de Janeiro para cada uma das três
temporadas.

b)

Material & Métodos

Cada temporada reprodutiva foi modelada
separadamente, utilizando-se do mesmo
princípio. Cada ninho registrado por temporada
foi categorizado em um dos 18 trechos de praia (
monitorados. Assim, cada ninho foi caracterizado
por um vetor aleatório.
Como a distribuição a priori considera
quantos ninhos são esperados caso todas as
praias tivessem a mesma probabilidade, uma
variação para cima (ou para baixo) na
probabilidade a posteriori devido ao número de
ninhos registrados indicaria maior (ou menor)
densidade de ninhos de tartaruga marinha.
Assim, as diferenças entre as probabilidades a
priori e a posteriori foram utilizadas para avaliar a
tendência de densidade de cada trecho de praia.

priori (em preto) a
posteriori (em vermelho) para cada trecho de
praia nas três temporadas amostradas – quanto
maior a diferença entre distribuições a posteriori
e a priori, maior a densidade de ninhos; quanto
maior a diferença entre distribuições a priori e a
posteriori, menor a densidade de ninhos; quanto
menor a diferença entre distribuições, mais
próximo do número de ninhos esperado se cada
ninho fosse distribuído aleatoriamente.
Sete dos 18 trechos de praia apresentaram
distribuições a posteriori de densidade abaixo do
esperado nas três temporadas amostradas:
Barrinha, em São Francisco de Itabapoana
(Figura 6.4.113); Pontal, Iquipari, Caminho das
Conchas e Açu, em São João da Barra (Figura
6.4.114); e Barra do Furado, em Campos dos
Goytacazes (Figura 6.4.114).
No outro extremo, três trechos de praia se
destacam como as principais densidades do
Estado do Rio de Janeiro, por apresentarem uma
distribuição posterior bem maior do que o
esperado para os últimos três anos: (1) Gargaú,
no município de São Francisco de Itabapoana
(Figura 6.4.125); Farol e Farolzinho, em Campos
dos Goytacazes (Figura 6.4.126).

Para avaliar a contribuição de cada praia
em abundância, desconsiderando sua extensão,
mas considerando suas variações em cada
temporada reprodutiva, um novo modelo foi
proposto,
considerando
as
temporadas
2011/2012 e 2012/2013 como priori informativas
e a temporada 2013/2014 como verossimilhança.
Neste caso, a probabilidade a posteriori pode ser
considerada a importância de cada trecho de
praia na probabilidade de registros de desovas
de tartarugas marinhas.
A integração das informações coletadas
nos três anos de amostragem proporciona não
apenas uma estimativa pontual, mas uma
distribuição de probabilidade, o que viabiliza a
comparação estatística entre trechos de praia
baseado nos intervalos de credibilidade,
auxiliando na gestão dos recursos em longo
prazo.
O trecho da Convivência não foi incluído
nesta modelagem por falta de monitoramento na
temporada 2012/2013, mesmo que nos anos
anteriores apresentou a maior média de
densidade (45 ninhos/km).

c) Resultados da abordagem bayesiana
As Figuras 6.4.125 6.4.126 e 6.4.127
representam as distribuições de probabilidade a

Figura 6.4.125:. Distribuições a priori (linha preta) e a posteriori (linha
vermelha) para cada trecho de praia de São Francisco de Itabapoana, Rio de
Janeiro, Brasil, para as últimas três temporadas reprodutivas (2011 a 2014,
fonte TAMAR-ICMBio 2015b).

Dos nove trechos intermediários, podemos
destacar dois grupos distintos: (1) intermediários
de menor densidade – os trechos de praia que
apresentam uma menor diferença entre
distribuições, com tendências a uma densidade
menor do que a esperada; (2) intermediários de
maior densidade – os trechos de praia que
apresentam uma menor diferença entre
distribuições, com tendências a uma densidade
maior do que a esperada.
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Quatro trechos de praia apresentam-se como
intermediários de menor densidade: Praia do nho
e Praia do Sul, em São Francisco de Itabapoana;
e Chapéu do Sol e Grussaí, em São João da
Barra.
O trecho de praia referente à Área de
Influência Direta, Tatagiba (Figura 6.4.125), e
mais quatro trechos são identificados como
intermediários
de
maior
densidade
–
Convivência, Atafona e Balneário, em São João
da Barra (Figura 6.4.115); e Maria Rosa, em
Campos dos Goytacazes (Figura 6.4.114).
Enquanto os dois primeiros grupos foram
estáveis durante os três anos, seja para maior ou
menor densidade, o grupo dos intermediários
apresentam claramente variação ao longo dos
anos, onde o aumento na probabilidade de
alguns trechos influenciou diretamente na
diminuição da probabilidade dos demais.
Na temporada 2012/2013, houve uma
diminuição na densidade de ninhos encontrados
entre os nove trechos entre o Pontal e o Açu, no
município de São João da Barra, tanto para os
intermediários com maior densidade como os de
menor densidade, além do trecho do Gargaú. Tal
diminuição
corresponde
às
maiores
probabilidades de ninhos em Convivência e
Tatagiba, em São Francisco de Itabapoana, e
Maria Rosa, em Campos dos Goytacazes.

Figura 6.4.126: Distribuições a priori (linha preta) e a posteriori (linha
vermelha) para cada trecho de praia de Campos dos Goytacazes, Rio de
Janeiro, Brasil, para as últimas três temporadas reprodutivas (2011 a 2014,
fonte TAMAR-ICMBio 2015b).

Figura 6.4.127: Distribuições a priori (linha preta) e a posteriori (linha
vermelha) para cada trecho de praia de São João da Barra, Rio de Janeiro,
Brasil, para as últimas três temporadas reprodutivas (2011 a 2014, fonte
TAMAR-ICMBio 2015b).

Para a análise que integra as informações
coletadas nos três anos de amostragem (Figura
6.4.116), a Praia do Farol foi considerada a que
mais registra ninhos de tartarugas marinhas
(17,25%, Intervalo de Credibilidade de 95% (I. Cr.
95%) = [16,22% – 18,31%]), seguida por um
segundo grupo com dois trechos: (2) Gargaú
(10,66%, I. Cr. 95% = [9,83% – 11,53%]) e (3)
Maria Rosa (10,47%, I. Cr. 95% = [9,64% –
11,33%]).
A Área de Influência Direta está em um
terceiro grupo de importância, com (4) Praia do
Sonho (8,72%, I. Cr. 95% = [7,96% – 9,52%]), (5)
Tatagiba (8,40%, I. Cr. 95% = [7,66% – 9,19%]),
(6) Praia do Sul (8,28%, I. Cr. 95% = [7,54% –
9,07%]), e Farolzinho (7,33%, I. Cr. 95% =
[6,63% – 8,07%]).
Interessante observar que nenhum trecho de
praia de São João da Barra apresentou-se nos
três grupos mais importantes. Possivelmente,
esteja relacionado com o número de trechos no
município e seu comprimento, já que os trechos
observados como intermediários de maior
densidade como Atafona e Balneário são de
pequena extensão (ambas com 2 km).
Importante salientar que o Centro TAMARICMBio não se responsabiliza pelas opiniões e
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conclusões manifestadas neste estudo, geradas
com base nas informações e mapas citados
(TAMAR-ICMBio,
2015a;
TAMAR-ICMBio,
2015b)

Figura 6.4.128. Probabilidade de registro de ninhos em cada trecho de praia
monitorado no Estado do Rio de Janeiro: distribuições marginais a
posteriori para cada trecho. Linhas em negrito e tracejado representam
intervalos de credibilidade de 50% e 95%, respectivamente; o ponto na
linha em negrito indica a mediana a posteriori.

Tendências de Abundância de tartarugas
marinhas nas áreas de alimentação, migração e
descanso
As cinco espécies de tartarugas
marinhas descritas no Brasil são potencialmente
encontradas no ambiente in-water de São
Francisco de Itabapoana. Para avaliar as
tendências de abundância e categorizar o
potencial estado de conservação das tartarugas
marinhas, três principais estratégias são
descritas no Plano de Ação Nacional (ICMBio,
2011): programa de monitoramento de atividade
pesqueira focado na interação com tartarugas
marinhas, monitoramento de encalhes e
programas de captura intencional.
O Programa de Captura intencional
viabiliza o monitoramento direto de indivíduos
saudáveis disponibilizando uma análise espaçotemporal na abundância de tartarugas marinhas.
Entretanto,
ainda
são
pontuais
os
monitoramentos que utilizam desta metodologia.
O monitoramento de atividade pesqueira, mesmo
que com diversos exemplos em todo o Brasil,
ainda é limitado se comparado à variedade e
abundância de artes de pesca que podem
interagir negativamente com as tartarugas
marinhas.
Mesmo que o encalhe apresente um viés
espacial, por não ter um local de origem e sim
resultado de deriva até o encalhe, e individual,
por não representar uma amostra do estoque
saudável, os registros de ocorrência e
abundância de tartarugas marinhas ao longo da
Costa do Brasil, muitas vezes são resultado de

monitoramentos
de
praia para o registro de encalhes, e podem ser
usado como indicadores de abundância e na
identificação de potenciais ameaças.
Atualmente, existem quatro grandes
Projetos de Monitoramento de Praias (PMPs)
exigidas como condicionante das atividades da
Petrobras ao longo da costa brasileira: PRMEA
(Projeto Regional de Monitoramento de Encalhes
e Anormalidades), na Bacia de Sergipe/Alagoas;
PMP da Bacia Potiguar (PMP RN/CE); PMP das
Bacias de Campos (Norte) e do Espírito Santo
(PMP BC/ES); e PMP da Bacia de Santos (PMPBS, em fase pré-contratual, com previsão de
início ainda em 2015) (Silva, comunicação
pessoal).
Assim, os relatórios anuais do Projeto de
Monitoramento de Praias das Bacias de Campos
e do Espírito Santo – PMP-BC/ES, referente ao
cumprimento da condicionante ambiental do
Processo Administrativo Nº 02022.001407/2010
CGPEG/DILIC/IBAMA, apresentam informações
importantes sobre encalhes de tartarugas
marinhas registrados entre 2010 e 2014, de
Conceição da Barra, Espírito Santo, a
Saquarema, Rio de Janeiro.
Como o monitoramento inclui o município
de São Francisco de Itabapoana, a base de
dados pode ser usada para analisar a ocorrência
e abundância na a Área de Influência Indireta
podendo compará-la, assim, com as principais
áreas monitoradas referentes a Bacia de
Campos e Bacia do Espírito Santo.
Material e métodos
Para a análise temporal da ocorrência de
encalhes de tartarugas marinhas e na
identificação de potenciais ameaças, foram
utilizados os dados apresentados nos relatórios
do
PMP-BC/ES
(CT500-DT103,
2015).
Entretanto, São João da Barra e Campos dos
Goytacazes, municípios próximos da AID, não
apresentam dados em todas as temporadas
amostradas, já que a partir de 2011, foram
monitorados sob outra condicionante.
Assim, foi proposta uma abordagem
bayesiana para avaliar as probabilidades de
ocorrência das espécies de tartarugas marinhas
entre Saquarema, Rio de Janeiro, e Conceição
da Barra, Espírito Santo, divididos em 14 trechos
(Tabela
2.4),
categorizados
segundo
metodologia descrita no relatório (CT500-DT103,
2015).
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Área

Municípios

Estado

1A
1B
2A

Conceição da Barra
São Mateus
Linhares (porção Norte do Rio Doce)
Linhares (porção Sul) até foz do Riacho, em Aracruz
(Comboios)
Aracruz (Sul da foz do Riacho) e Fundão
Serra, Vitória e Vila Velha
Guarapari, Anchieta e Piúma
Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy
São Francisco de Itabapoana
São João da Barra e Campos dos Goytacazes
Quissamã
Carapebus, Macaé, Rio das Ostras e Casemiro de Abreu
Cabo Frio, Armação de Búzios e Arraial do Cabo
Araruama e Saquarema

ES
ES
ES

Extensão
(km)
32
53
52

ES

33

ES
ES
ES
ES
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ

35
63
104
59
26
66
30
60
94
55

2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B

Tabela 6.4.4: Os 14 trechos monitorados pelo Programa de Monitoramento
de Praia da Bacia de Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES) e seus
respectivos municípios compreendidos, Estados e extensão da linha de
praia monitorada para o registro de encalhes de tartaruga marinha.
(Modificado de CT500-DT103, 2015).

Como não foram obtidos os dados
referentes aos municípios de São João da Barra
e Campos dos Goytacazes na temporada
2013/2014, foram utilizados os dados referentes
aos encalhes entre 2011 e 2013. A avaliação de
encalhe possibilita avaliar tanto a abundância
como identificar e quantificar ameaças.
Apenas duas temporadas reprodutivas
foram usadas no modelo: temporada 2011/2012
e 2012/2013. A probabilidade a priori para foi
modelada através de uma distribuição onde os
parâmetros são números positivos reais e
considerando os registros de encalhe da
temporada 2011/2012 como priori informativa.
Cada registro de encalhe registrado foi
categorizado em um dos 14 trechos de praia
monitorados. Assim, cada tartaruga encalhada
foi caracterizada por um vetor aleatório:
Portanto, segue
uma
distribuição
Multinomial com parâmetro a probabilidade que
uma tartaruga seja de um trecho onde apenas as
tartarugas
registradas
nos
14
trechos
monitorados na temporada 2012/2013 foram
consideradas.
Tal qual a probabilidade a priori, a
probabilidade a posteriori também é modelada
através de uma distribuição de Dirichlet.
A probabilidade a posteriori de registros
de encalhes de tartarugas marinhas pode ser
considerada um indicador da importância de
cada trecho de praia na distribuição das
tartarugas marinhas em áreas de alimentação,
ponderada pelo número de encalhes registrado
em dois anos de amostragem.

AVALIAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA TARTARUGAVERDE CHELONIA MYDAS

Dos 17.585 encalhes registrados entre
Saquarema, Rio de Janeiro, e Conceição da
Barra, Espírito Santo, 15.743 eram espécimes de
tartaruga-verde (89,7%); a maioria no estágio
juvenil (média próxima de 41 cm), o que
demonstra a abundância de indivíduos juvenis de
tartaruga-verde forrageando sob a plataforma
continental brasileira (CT500-DT103, 2015).
O período de julho a novembro
representou a maior prevalência dos registros de
tartaruga-verde (52,4%), semelhante ao descrito
em Ubatuba, São Paulo, o que corrobora com a
hipótese de migração sazonal latitudinal de
juvenis de tartaruga-verde, quando juvenis
migrariam para o Sul do Brasil, Uruguai e
Argentina no verão enquanto preferencialmente
habitariam o Sudeste e Nordeste do Brasil (Gallo
et al. 2000, Gonzalez-Carman et al., 2012,
Martinez-Souza, 2014).
Em todas as temporadas amostradas,
quando avaliada a distribuição espacial da
tartaruga-verde, foi observado que o trecho
referente a São Francisco de Itabapoana
apresentou o maior registro entre todos os
trechos monitorados: 5.755 encalhes de
tartaruga-verde. Por outra perspectiva, salientase que um terço dos encalhes em todo o litoral
das Bacias de Campos e do Espírito Santo
estiveram concentrados nos 26 km de extensão
monitorados na Área de Influência Indireta
(Tabela 6.4.5).
Na abordagem bayesiana, foi possível
concluir que o município de São Francisco de
Itabapoana representa 35,04% dos encalhes de
tartaruga-verde, com intervalo de credibilidade
de 95% entre 34,02% a 36,07%, bem acima e
significativamente diferente dos demais trechos
monitorados (Figura 6.4.128).
Abaixo do trecho referente a São
Francisco de Itabapoana, mais dois trechos
destacam-se: 4B (19,23%), referentes aos
municípios de Itapemirim, Marataízes e
Presidente Kennedy; e 4A (12,43%), referentes
ao município de Guarapari, Anchieta e Piúma
(Figura 2.14). Mesmo que bem acima dos demais
trechos, os trechos 4A e 4B ainda assim estão
abaixo de São Francisco de Itabapoana,
representando metade e um terço dos encalhes,
respectivamente.
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1A

87

135

81

51

354

2,59%

[2,26% - 2,95%]

1B

47

71

62

81

261

1,59%

[1,34% - 1,88%]

2A

45

86

93

67

291

1,85%

[1,85% - 2,47%]

2B

89

83

66

35

273

1,78%

[1,52% - 2,08%]

3A

345

363

249

280

1237

7,35%

[6,80% - 7,92%]

3B

209

247

199

149

804

5,35%

[4,88% - 5,85%]

4A

593

495

540

547

2175

12,43%

4B

659

780

821

596

2856

19,23%

[11,73%
13,15%]
18,39% - 20,08%]

5A

1906

1580

1337

932

5755

35,04%

5B

-

264

102

-

366

4,39%

[34,02%
36,07%]
[3,97 - 4,85%]

6A

91

119

61

33

304

2,16%

1,86% - 2,48%]

6B

5

11

28

26

70

0,46%

[0,33% - 0,63%]

7A

107

129

216

320

772

4,14%

[3,73% - 4,58%]

7B

56

47

60

61

224

1,28%

[1,05 - 1,54%]

espécimes
de
tartaruga-cabeçuda,
representando 3,7% do total (CT500-DT103,
2015).

-

Tabela 6.4.5. Número de encalhes de tartaruga-verde Chelonia mydas para
as temporadas 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 e para o total registrado
nos quatro anos amostrais, além da Média da distribuição a posteriori
(Média.post) para probabilidade de encalhe para cada trecho e seus
respectivos Intervalos de Credibilidade de 95% (I Cr 95%) para os 14 trechos
monitorados pelo Programa de Monitoramento de Praia da Bacia de Campos
e do Espírito Santo (PMP-BC/ES) (Modificado de CT500-DT103, 2015).

Tais concentrações de encalhes na Área
de Influência Indireta, município de São
Francisco de Itabapoana, foram explicadas no
relatório técnico responsável pela amostragem
de encalhes por duas hipóteses concomitantes:
(1) a área apresenta uma destacável abundância
de juvenis de tartaruga-verde, principalmente
durante junho a outubro; e (2) a área apresenta
um alto grau de impacto negativo à tartarugaverde, relacionado principalmente com a captura
incidental na pesca artesanal costeira, neste
caso redes de espera, seja emalhe ou
transmalhe (CT500-DT103, 2015).

Figura 6.4.128: Distribuições marginais a posteriori para a probabilidade de
encalhe de tartaruga-verde Chelonia mydas em cada trecho de praia
monitorado nas Bacias de Campos e do Espírito Santo: Linhas em negrito e
tracejado representam intervalos de credibilidade de 50% e 95%,
respectivamente; o ponto na linha em negrito indica a mediana a posteriori.

Os encalhes de tartarugas-cabeçuda
apresentaram uma tendência sazonal, com o
maior número de registros entre setembro e
novembro,
coincidindo
com
o
período
reprodutivo. As classes de tamanho dos
encalhes registrados no mesmo documento
corroboram a esta hipótese, no qual indivíduos
adultos são os mais frequentes (CT500-DT103,
2015). Neste caso, mesmo que em menor
número de encalhes, a mortalidade relacionada
diretamente com o estoque reprodutivo de
tartaruga-cabeçuda deve ser considerada uma
prioridade para a redução dos impactos
negativos presentes nas Bacias de Campos e do
Espírito
Santo.
Quando
destacados
espacialmente, observa-se que mais uma vez a
região da Área de Influência Indireta, São
Francisco de Itabapoana, registrou o maior
número de encalhes em todas as temporadas
amostradas – 229 registros, mais de um terço
destes concentrados nos 26 km de extensão
(Tabela 6.4.6).

Trecho

Temporada

Média.Post

I Cr 95%

18

2,96%

[1,53% - 5,05%]

17

45

4,62%

[2,77% - 7,11%]

13

40

7,12%

[4,77% - 10,08%]

6

2

14

2,41%

[1,15% - 4,33%]

2

5

4

13

1,85%

[0,78% - 3,59%]

1

1

5

2

9

1,57%

[0,61% - 3,21%]

0

5

8

6

19

3,52%

[1,94% - 5,75%]

4B

8

12

7

6

33

5,18%

[3,21% - 7,79%]

5A

40

47

62

80

229

30,15%

[25,57%
35,02%]

5B

-

25

35

-

60

9,90%

[7,10% - 13,26%]

6A

13

19

17

12

61

1,85%

[0,78% - 3,59%]

6B

2

3

4

5

14

1,85%

[0,78% - 3,59%]

7A

7

7

13

21

48

5,46%

[3,43% - 8,12%]

7B

16

8

13

3

40

5,73%

[3,65% - 8,45%]

10-11

11-12

12-13

13-14

Total

1A

3

6

5

4

1B

11

9

8

2A

1

13

13

2B

3

3

3A

2

3B
4A

-

Avaliação da distribuição espaço-temporal da
Tartaruga-cabeçuda Caretta caretta

Tabela 6.4.6: Número de encalhes de tartaruga-cabeçuda Caretta caretta
para as temporadas 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 e para o total
registrado nos quatro anos amostrais, além da Média da distribuição a
posteriori (Média.post) para probabilidade de encalhe para cada trecho e
seus respectivos Intervalos de Credibilidade de 95% (I Cr 95%) para os 14
trechos monitorados pelo Programa de Monitoramento de Praia da Bacia de
Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES) (Modificado de CT500-DT103,
2015).

A tartaruga-cabeçuda C. caretta foi a
segunda espécie mais registrada nos encalhes
entre Saquarema, Rio de Janeiro, e Conceição
da Barra, Espírito Santo – 646 dos 17.585 foram

Na abordagem bayesiana, foi possível
concluir que o município de São Francisco
corresponde de 25,57% a 35,02% dos encalhes,
bem acima e significativamente diferente dos
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demais trechos monitorados (Tabela 6.4.6,
Figura 6.4.129). Com exceção do trecho 5B,
referente a São João da Barra e Campos dos
Goytacazes, com 7,3% a 13% dos encalhes,
todos os demais apresentam uma baixa
probabilidade de encalhe de tartaruga-cabeçuda,
mesmo que o Norte do Estado do Espírito Santo
represente um importante estoque reprodutivo
desta espécie no Atlântico Sul.
Tais concentrações de encalhes na Área
de Influência Indireta, município de São
Francisco de Itabapoana, foram explicadas no
relatório técnico responsável pela amostragem
de encalhes por duas hipóteses concomitantes:
(1) a área apresenta-se como área de agregação
do estoque reprodutivo, principalmente entre
setembro a novembro; e (2) a área apresenta um
alto grau de impacto negativo à tartarugacabeçuda, relacionado com a captura incidental
na pesca artesanal costeira, principalmente
decorrente do arrasto de camarão (CT500DT103, 2015).
Esta discrepância na probabilidade de
encalhes de tartaruga-cabeçuda em São
Francisco de Itabapoana defronte aos demais
trechos monitorados, com prevalência de
exemplares adultos, deve ser destacada para a
conservação do estoque reprodutivo de
tartarugas marinhas de toda a Bacia de Campos
e do Espírito Santo, com a necessidade imediata
de avaliações de medidas mitigadoras que
possam reduzir a interação e mortalidade das
tartarugas.

Figura 6.4.129 Distribuições marginais a posteriori para a probabilidade de
encalhe de tartaruga-cabeçuda Caretta caretta em cada trecho de praia
monitorado nas Bacias de Campos e do Espírito Santo: Linhas em negrito e
tracejado representam intervalos de credibilidade de 50% e 95%,
respectivamente; o ponto na linha em negrito indica a mediana a posteriori.

Avaliação da distribuição espaço-temporal da
tartaruga-oliva lepidochelys olivacea
Dos 17.585 registros de encalhe entre
Saquarema, Rio de Janeiro, e Conceição da
Barra, Espírito Santo, 576 são espécimes de
tartaruga-oliva (3,3%), a terceira espécie mais
registrada (CT500-DT103, 2015).

Analisando a
distribuição acumulada das ocorrências de L.
olivacea por mês de monitoramento, não houve
uma diferença significativa sazonal que indicasse
um período com maior número encalhes. Mesmo
assim, foi maior a ocorrência de adultos do que
juvenis, indicando que as potenciais ameaças
que geraram tais mortalidades estão afetando
diretamente o estoque reprodutivo desta espécie
na costa do Brasil.
Como o número de encalhes é menor e
mais distribuído entre os trechos monitorados, os
intervalos de credibilidade de 95% para a
estimativa de probabilidade de encalhe se
tornam mais amplos e, portanto, indicam
diferentes
grupos
de
importância
na
probabilidade de encalhes de tartaruga-oliva. No
grupo dos mais prováveis, dois trechos se
destacam em maior probabilidade: 5B (São João
da Barra e Campos dos Goytacazes), no Norte
do Rio de Janeiro e 1B (São Mateus), Norte do
Espírito Santo (Tabela 6.4.7, Figura 6.4.130).
Trecho
s

Temporada

Média.Pos
t

I Cr 95%

10-11

11-12

12-13

13-14

Tota
l

1A

5

14

20

16

55

10,16%

1B

11

22

33

48

114

16,50%

2A

2

12

19

32

65

9,26%

2B

3

13

5

3

24

5,33%

[3,25% - 8,10%]

3A

5

3

1

7

16

1,11%

[0,33% - 2,62%]

3B

4

2

1

2

9

0,81%

[0,02% - 2,17%]

4A

7

9

8

7

31

5,03%

[3,02% - 7,73%]

4B

2

7

9

2

20

4,73%

[3,21% - 7,79%]

5A

6

10

14

4

34

7,14%

5B

-

20

47

-

67

20,12%

6A

31

20

15

14

80

10,46%

6B

3

1

2

1

7

0,81%

[0,19% - 2,16%]

7A

4

10

11

21

46

6,24%

[3,97% - 9,18%]

7B

3

2

2

1

8

1,11%

[0,33% - 2,63%]

[7,22%
13,76%]
[12,77%
20,74%]
[6,45%
12,69%]

[4,70%
10,24%]
[16,04%
24,66%]
[7,48%
14,06%]

-

-

Tabela 6.4.7. Número de encalhes de tartaruga-oliva Lepidochelys olivacea
para as temporadas 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 e para o total
registrado nos quatro anos amostrais, além da Média da distribuição a
posteriori (Média.post) para probabilidade de encalhe para cada trecho e
seus respectivos Intervalos de Credibilidade de 95% (I Cr 95%) para os 14
trechos monitorados pelo Programa de Monitoramento de Praia da Bacia de
Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES) (Modificado de CT500-DT103, 2015).

No caso da tartaruga-oliva, a área de São
Francisco de Itabapoana é apenas o sexto trecho
mais importante, dentro do que seria o terceiro
grupo de trechos mais prováveis para registro de
encalhes desta espécie
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Figura 6.4.130: Distribuições marginais a posteriori para a probabilidade de
encalhe de tartaruga-oliva Lepidochelys olivacea em cada trecho de praia
monitorado nas Bacias de Campos e do Espírito Santo: Linhas em negrito e
tracejado representam intervalos de credibilidade de 50% e 95%,
respectivamente; o ponto na linha em negrito indica a mediana a posteriori.

Avaliação da distribuição espaço-temporal da
Tartaruga-de-pente Eretmochelys imbricata
A tartaruga-de-pente é a quarta espécie
em número de encalhes entre Saquarema, Rio
de Janeiro, e Conceição da Barra, Espírito Santo;
foram 328 espécimes de tartaruga-de-pente
(1,9%) (CT500-DT103), número que limita as
compreensões sobre distribuição temporal da
tartaruga-de-pente,
mesmo
que
valores
inferiores foram observados em maio e junho (n
= 14 e n = 15, respectivamente).
Entretanto, a análise espacial pode
sugerir hipóteses à distribuição dos encalhes nas
Bacias de Campos e do Espírito Santo.
Observando-se os intervalos de credibilidade
para a probabilidade de encalhe de tartaruga-depente, dois grupos se diferenciam entre aqueles
de maior e menor probabilidade. Dos quatro
trechos com maior probabilidade de encalhe, três
estão concentrados na região entre Guarapari,
Espírito Santo (4A = 14,4% e 4B = 20,6%), e São
Francisco de Itabapoana (5A = 17,8%), Rio de
Janeiro, correspondendo quase com metade dos
registros desta espécie, além de Conceição da
Barra, bem próximo da agregação de Abrolhos,
no Estado da Bahia.
Temporada

Média.Pos
t

I Cr 95%

43

16,07%

[11.19%
21,93%]

7

16

3,18%

[1,25% - 6,43%]

3

16

4,30%

[1,96% - 7,93%]

3

2

9

2,62%

[0,92% - 5,65%]

4

1

9

3,18%

[1,25% - 6,43%]

7

1

3

11

4,30%

[1,96% - 7,93%]

20

16

10

19

65

14,39%

4B

10

17

20

10

57

20,56%

5A

16

18

14

7

55

17,76%

Trechos

10-11

11-12

12-13

13-14

Tota
l

1A

7

13

16

7

1B

3

2

4

2A

7

3

3

2B

2

2

3A

2

2

3B

0

4A

[9,77%
20,03%]
[15,08%
26,88%]
[12,63%
23,80%]

-

-

5B

-

5

2

-

7

3,74%

[1,59% - 7,19%]

6A

1

0

1

0

2

0,39%

[0,01% - 2,05%]

6B

1

1

0

0

2

0,39%

[0,01% - 2,05%]

7A

1

6

7

13

27

7,10%

[3,94%
11,48%]

7B

1

2

0

0

3

0,94%

[0,33% - 2,63%]

-

Tabela 6.4.9: Número de encalhes de tartaruga-de-pente Eretmochelys
imbricata para as temporadas 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 e para o
total registrado nos quatro anos amostrais, além da Média da distribuição a
posteriori (Média.post) para probabilidade de encalhe para cada trecho e
seus respectivos Intervalos de Credibilidade de 95% (I Cr 95%) para os 14
trechos monitorados pelo Programa de Monitoramento de Praia da Bacia de
Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES) (Modificado de CT500-DT103,
2015).

Desta forma, poderia sugerir que a
região costeira entre Guarapari e São Francisco
de Itabapoana é uma zona de agregação e
alimentação de tartaruga-de-pente importante
(Figura 6.4.131, Tabela 6.4.8). Importante
salientar que agregações com abundância de
tartaruga-de-pente não são comuns no Brasil, e
avaliar o potencial desta agregação para a
manutenção dos estoques reprodutivos da
espécie no Brasil são fundamentais para a sua
conservação.

Figura 6.4.131:. Distribuições marginais a posteriori para a probabilidade de
encalhe de tartaruga-de-pente Eretmochelys imbricata em cada trecho de
praia monitorado nas Bacias de Campos e do Espírito Santo: Linhas em
negrito e tracejado representam intervalos de credibilidade de 50% e 95%,
respectivamente; o ponto na linha em negrito indica a mediana a posteriori.

Avaliação da distribuição espaço-temporal da
tartaruga-de-couro dermochelys coriacea
Dos 17.585 registros de encalhe entre
Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, e
Conceição da Barra, Espírito Santo, apenas 40
(1,9%) são espécimes de tartaruga-de-couro,
distribuídos espaço-temporalmente conforme
tabela 2.9 (CT500-DT103). Mesmo sendo a
menos frequente, não pode ser considerada uma
baixa ameaça tendo em vista o estado de
conservação das tartarugas D. coriacea,
catalogado com “Criticamente em Perigo (CR)”.
Ainda assim, o mês de novembro
acumulou 38,8% (n=14) das ocorrências de D.
coriacea, sendo que o relatório aponta provável
associação ao período reprodutivo, quando
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esses animais aproximam-se à costa para se
acasalarem e desovarem.
Seria importante poder avaliar se os
animais encalhados fazem parte da
Unidade referente às desovas da costa brasileira,
do Atlântico Sul Ocidental, de alto grau de risco e
ameaças, ou referente ao Oceano Atlântico Sul
Oriental, de baixo risco e ameaças.
Estas
hipóteses poderiam ser avaliada com um
programa de monitoramento de potenciais
ameaças em longo prazo.
Temporada

Média.Pos
t

I Cr 95%

0

-

-

4

9,15%

0

3

14,58%

1

2

6

20,02%

1

0

0

1

3,77%

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

-

-

4B

1

0

0

0

1

-

-

5A

2

1

0

0

3

3,77%

5B

-

2

2

-

4

20,02%

6A

4

2

2

1

9

20,02%

6B

1

0

0

0

1

-

-

7A

1

0

0

1

2

-

-

7B

1

0

0

0

1

-

-

Trecho
s

10-11

11-12

12-13

13-14

Total

1A

0

0

0

0

1B

0

1

1

2

2A

0

3

0

2B

0

3

3A

0

3B
4A

[1,37%
27,29%]
[3,58%
34,71%]
[6,41%
41,42%]
[0,14%
18,53%]

[0,14%
18,53%]
[6,41%
41,42%]
[6,41%
41,42%]

-

Figura 6.4.132:. Distribuições marginais a posteriori para a probabilidade de
encalhe de tartaruga-de-couro Dermochelys coriacea em cada trecho de
praia monitorado nas Bacias de Campos e do Espírito Santo: Linhas em
negrito e tracejado representam intervalos de credibilidade de 50% e 95%,
respectivamente; o ponto na linha em negrito indica a mediana a posteriori.

Ameaças potenciais às tartarugas marinhas em
áreas de alimentação com ênfase em são
francisco de itabapoana

-

-

Tabela 6.4.9: Número de encalhes de tartaruga-de-couro Dermochelys
coriacea para as temporadas 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 e para o
total registrado nos quatro anos amostrais, além da Média da distribuição a
posteriori (Média.post) para probabilidade de encalhe para cada trecho e
seus respectivos Intervalos de Credibilidade de 95% (I Cr 95%) para os 14
trechos monitorados pelo Programa de Monitoramento de Praia da Bacia de
Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES) (Modificado de CT500-DT103,
2015).

Como em muitos trechos não houve
nenhum encalhe nas temporadas usadas para a
abordagem bayesiana, o resultado se torna
pouco informativo sobre os trechos com maiores
probabilidades de encalhe de tartaruga-de-couro
(Figura 6.4.132). Entre os 14 trechos, o número
de encalhes variou de zero a 9, durante um
período de quatro anos de monitoramento. Ainda
que pouco conclusivo, importante salientar a
abundância de encalhes no Norte do Espírito
Santo, onde estão presentes os maiores
registros de desova de tartaruga-de-couro D.
coriacea.

Como
referido
anteriormente,
as
ameaças potenciais antrópicas às tartarugas
marinhas no Brasil são categorizadas no Plano
de Ação Nacional (ICMBio, 2011) para
Conservação
das
Tartarugas
Marinhas
(Marcovaldi et al., 2013) em 5 grupos de
ameaças potenciais: (1) desenvolvimento
costeiro; (2) Poluição e enfermidades; (3)
Atividade pesqueira; (4) Alteração climática; e (5)
consumo e uso de carne, ovos e/ou carapaça.
O impacto gerado pela alteração
climática é difícil de ser avaliado em um
levantamento direto com as tartarugas marinhas.
Mesmo assim, o registro de encalhes pode ser
utilizado como indicador das outras quatro
potenciais ameaças as tartarugas marinhas.
Apesar do amplo monitoramento de
registros
não-reprodutivos
de
tartarugas
marinhas nas Bacias de Campos e do Espírito
Santo, a distribuição entre as potenciais causas
de morte dos indivíduos encalhados e descritos
nas análises anteriores não foram avaliadas
espacialmente, tão pouco especificamente.
Desta forma, a análise das potenciais ameaças
presentes no município de São Francisco de
Itabapoana se baseará no conjunto total de
animais encalhados e necropsiados nas Bacias
de Campos e do Espírito Santo durante 2011 e
2014 (CT500-DT103).
Durante este período, foram realizadas
necropsias em 2.485 tartarugas marinhas, sendo
a grande maioria de indivíduos de tartarugaverde (n = 2266, 91,2%), seguido de indivíduos
de tartaruga-cabeçuda (n = 92, 3,7%); as demais
espécies somaram 125 (5%) necropsias. Destas
2.485 necropsias, foi determinada a causa mortis
em 1.776 casos (71,47%); em 518 (20,84%) não
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foi possível determiná-la; em 176 (7,08%) casos
a causa do óbito não foi conclusiva; e em 15
(0,60%) indivíduos foi realizada eutanásia.
Dentre os casos que tiveram a causa
mortis determinada, atividades antrópicas
estiveram relacionadas com a maioria dos casos
(n = 1255, 70,66%) sendo a interação com pesca
(n = 925, 37,22%) e a ingestão de resíduos
sólidos (n = 303, 12,19%) as principais causas de
óbito das tartarugas marinhas (CT500-DT103).
Foram considerados suspeitos de
interação com pesca aqueles animais que
apresentavam afogamento ou asfixia (presença
de espuma no pulmão ou traquéia e congestão
generalizada, sem outras alterações capazes de
levar o animal a óbito).
Nenhuma tartaruga marinha analisada
apresentou indícios de ter a causa mortis
ocasionada por interação com substância oleosa.
Interação com embarcações foram registrados
em 26 animais (1,05%), o que geralmente
culmina em choque neurogênico. A interação
com embarcações é relevante nas áreas
costeiras, especialmente pelo trânsito de
pequenas embarcações de lazer, sendo que a
velocidade limite de 5 nós pode ser considerada
uma estratégia de conservação próximo a
agregações de tartarugas marinhas.
Entre os óbitos registrados como causas
naturais, a parasitose apresentou a maior
ocorrência dos óbitos (n = 420, 16,9%), na maior
parte da classe Trematoda, seguido de
fibropapilomatose (n = 38, 1,53%) e processos
infecciosos, como pneumonias ou lesões
traumáticas (n = 36, 1,45%).
Foram consideradas causas sugestivas
para óbito de 176 animais necropsiados (7,08%):
124 casos (4,99%) casos apresentaram marcas
sugestivas de interação com atividades
pesqueiras; 46 casos (1,85%) de lesões
granulomatosas em órgãos internos que
sugerem a parasitose; 2 casos (0,08%) com
indícios sugestivos de colisão com embarcações,
outros 2 casos apresentaram lesões em seu trato
gastrointestinal compatíveis com ingestão de
resíduos sólidos; um caso apresentou quadro
sugestivo de morte natural por infecção e outro
apresentou-se caquético, o que pode sugerir a
inanição como sua causa de morte.
O registro de animais debilitados
encalhados e levados para reabilitação também
podem indicar potenciais ameaças as tartarugas
marinhas. Dos 862 quelônios marinhos que
entraram em reabilitação, 232 (26,9%) tiveram

alta veterinária, 590
(68,4%) vieram a óbito, 21 (2,4%) foram
eutanasiados e 19 (2,2%) permaneceram em
tratamento.
Dentre as causas de internação
identificadas, as mais frequentes foram
antrópicas (52,2%, n=450), sendo a interação
com pesca a de maior ocorrência (23,9%,
n=206), seguido de ingestão de resíduos sólidos
(23,5%, n=203). Dentre os 34 animais de
suspeita clínica relacionada a trauma (3,9%), 15
casos foram relacionados diretamente com a
colisão por embarcações; nos demais (n = 19), a
origem dos traumas não foi indeterminada
(CT500-DT103).
Indícios de interação com óleo também
foram observados em duas tartarugas marinhas,
sendo que em uma delas a substância oleosa foi
ingerida. No entanto, os animais foram
responsivos ao tratamento e reintegrados ao
ambiente natural em ambos os casos (CT500DT103).
Mesmo que não registrados na forma de
encalhes ou internação de tartarugas marinhas,
foi possível observar que na costa do município
de São Francisco de Itabapoana, diversas
atividades decorrentes da falta de gestão para o
desenvolvimento costeiro, promovem potenciais
ameaças a múltiplos estados de ocorrência de
tartarugas marinhas como decorrentes de
ocupação da orla, presença antrópica nas praias
(pessoas e veículos) e destruição da franja
litorânea.
Atualmente,
São
Francisco
de
Itabapoana não apresenta portos, ancoradouros
e molhes, e por isso não existem dados sobre
ocorrência de interação entre tartarugas
marinhas e tais atividades
Cumpre ressaltar que no município
vizinho, no mesmo litoral, se encontra implantado
o Porto do Açu cuja experiencia do convívio da
atividade portuária com as tartarugas marinhas
tem se apresentado bem sucedida.
CONCLUSÕES
Baseado na que foi avaliado, tanto a
Área de Influência Direta como a Área de
Influência Indireta, são áreas de reprodução e
desova de tartarugas marinhas, com maior
prevalência da tartaruga-cabeçuda, o que indica
a ocorrência de ninhos, neonatos e adultos no
ambiente costeiro terrestre e neonatos e adultos
no ambiente aquático.
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A análise bayesiana proposta indicou
que Tatagiba (trecho referente a AID) não
apresenta um padrão de alta densidade em todas
as temporadas, como Gargaú, Farol e
Farolzinho, mas é uma praia com abundância
intermediária de maior densidade, sendo um dos
principais trechos no Rio de Janeiro, área
prioritária a conservação das tartarugas
marinhas.
A Área de Influência Indireta é uma
potencial área de alimentação, migração e
descanso das cinco espécies de tartarugas
marinhas, com valores elevados de encalhes
para a maioria delas.
Para a tartaruga-verde e tartarugacabeçuda, espécies mais abundantes, São
Francisco de Itabapoana, a AII, representa um
terço dos encalhes em toda a costa das Bacias
de Campos e do Espírito Santo, sugerindo altas
densidades destas espécies na AII, além da
presença de impactos reais a estas espécies.
Para ambas as espécies foram
registradas padrões sazonais e de estado de
ocorrência – tartaruga-verde foi mais abundante
de junho a outubro, com prevalência de juvenis,
enquanto a tartaruga-cabeçuda foi mais
abundante de setembro a novembro, quando
adultos se agregam no período reprodutivo.
Mesmo com menor número de registros,
a tartaruga-de-pente também foi registrada em
altas taxas dentro da AII, sendo uma dos quatro
principais trechos com probabilidade de encalhe
de indivíduos desta espécie.
Com probabilidades intermediárias nos
encalhes de tartaruga-de-couro e tartaruga-oliva,
o município de São Francisco também pode ser
considerada área de alimentação para estas
espécies.
Três dos cinco grupos de ameaças
potenciais antrópicas às tartarugas marinhas no
Brasil categorizadas no Plano de Ação Nacional
(ICMBio, 2011) para Conservação das
Tartarugas Marinhas são registrados em São
Francisco de Itabapoana, AII, e na AID. Apenas
influências de alteração climática e consumo de
carne e/ou carapaça não são registradas.
Mesmo que o consumo de carne não
tenha sido registrado atualmente, potencialmente
foi considerado um recurso econômico pelas
comunidades pesqueiras artesanais no passado,
o que promove uma relação cultural entre
tartarugas marinhas e comunidades costeiras.

A
interação
com atividade pesqueira foi registrada em toda a
Bacia de Campos e do Espírito Santo, com alta
probabilidade para o trecho de São Francisco de
Itabapoana, sendo considerada uma das
principais causas de mortalidade dos encalhes e
internação de tartarugas marinhas para
reabilitação.
Na
categoria
de
poluição
e
enfermidades, registros de encalhes e
internações demonstraram múltiplas ameaças.
A ingestão de resíduos sólidos foi
considerada uma das principais causas de
mortalidade dos encalhes e internação de
tartarugas marinhas para reabilitação.
A fibropapilomatose foi registrada em
todos os trechos monitorados, mas o município
de São Francisco de Itabapoana demonstra uma
probabilidade de ocorrência desta infecção
semelhante à média nacional.
Atividades
decorrentes
do
desenvolvimento costeiro, como ocupação da
orla e presença antrópica nas praias (pessoas e
veículos) são potenciais ameaças a múltiplos
estados de ocorrência de tartarugas marinhas
em São Francisco de Itabapoana.
Caracterização e avaliação da biota
aquática da Área Diretamente Afetada- ADA
o Gasoduto e Oleoduto submarino
O objetivo deste item se configura na
caracterização dos habitats bentônicos da área a
ser utilizada para instalação do oleoduto,
gasoduto, o cais sem atracação e o enrocamento
de proteção, bem como identificar a nível de
grandes grupos os principais organismos
associados aos rodolitos nesta área de estudo.
Metodologia
Uma campanha foi realizada entre os dias
24 a 26 de setembro de 2019 ao longo das
coordenadas escolhidas aleatoriamente onde
possivelmente
será
instalado
o
oleoduto/gasoduto, os dolfins do oleoduto, os
dolfins do gasoduto e o enrocamento, localizados
em frente ao Porto Norte Fluminense, praia de
Barrinhas, São Francisco de Itabapoana, Rio de
Janeiro.
A amostragem foi realizada através de
arrastos em 10 pontos de coleta utilizando-se
uma draga de ferro de 1m2 com abertura de 20
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cm de diâmetro e malha de 2 cm2. A draga foi
presa a um guincho em uma embarcação local
de pesca de camarão (Figura 6.4.133) e em cada
ponto de coleta arrastou-se o fundo por 3 minutos
com o barco à deriva, em seguida, o material
coletado foi analisado e um perfil geral do tipo de
habitat de cada ponto de coleta foi definido para
cada área de estudo.
As macroalgas dominantes foram triadas e
preservadas em formol a 4% para posterior
identificação de gêneros e espécies em
laboratório.
Os
invertebrados
marinhos
associados aos rodolitos foram fotografados e
identificados os grandes gupos dominantes.
A imagem a seguir apresentada
especializa pontos de amostragem do bentos ao
longo da área de estudo.

c)

bioconcreção
carbonática com raros rodolitos e macroalgas
e
d) média concentração de rodolitos, macroalgas
e invertebrados marinhos.
Diferente do primeiro estudo realizado na
área, nenhum ponto de amostragem apresentou
alta concentração de rodolitos e organismos
associados.
Ao todo foram identificadas 11 espécies de
macroalgas associadas aos rodolitos e às
bioconcreções carbonáticas: 7 Rhodophyta e 4
Heterocontophyta, estas são algas vermelhas e
pardas respectivamente e são associadas à
locais com baixa intensidade luminosa que chega
ao leito marinho em toda área de estudo. Os
Gêneros de macroalgas mais frequentes foram:
Dictyota; Bryothamnion e Halimenia. Não foram
encontradas espécies diferente das encontradas
no estudo anterior.
Os grupos mais
representativos de invertebrados marinhos
associados
aos
rodolitos
foram
os
equinodermatas,
poríferas,
crustáceos,
bryozoarios e mulluscos.
Tipos de habitats encontrados na área de
estudo

Figura 6.4.133: Os 10 pontos de amostragem do bentos ao longo da área de
estudo ao longo das coordenadas onde possivelmente será instalado o
oleoduto/gasoduto, os dolfins do oleoduto, os dolfins do gasoduto e o
enrocamento, localizados em frente ao Porto Norte Fluminense, Praia de
Barrinhas

Bentos
Resultados e discussões

a) Lama
Este habitat se caracteriza por não
apresentar vida bentônica de substrato
consolidado. Três pontos de amostragem
apresentaram habitat composto por lama (pontos
38, 54 e 69). Estes pontos fazem parte do local
de provável instalação dos dolfins de gasoduto e
oleoduto (Fig. 6.4.134).

Os dez pontos de amostragem do bentos
foram escolhidos ao longo do provável percurso
de instalação de um oleoduto/gasoduto e
enrocamento em frente ao
Porto Norte
Fluminense, praia de Barrinhas, em São
Francisco de Itabapoana, de modo a caracterizar
o habitat encontrado no leito marinho e definir
locais mais sensíveis ao impacto, onde há maior
concentração de rodolitos e maior diversidade e
abundância de organismos associados aos
rodolitos.
Quatro tipos de habitats encontrados no
leito marinho da área estudada foram separados
de acordo com a natureza do substrato:
a) lama;
b) areia;

Figura 6.4.134: Exemplo de arrasto em fundo lamoso.
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b) Areia

Três
pontos
amostrais apresentaram habitat composto por
média concentração de rodolitos (pontos 10, 12,
e 20), sendo dois deles no local de provável
instalação do oleoduto/gasoduto e um na área do
dolfins de oleoduto.

Este habitat se caracteriza por não
apresentar vida bentônica de substrato
consolidado. Apenas um ponto de amostragem
apresentou habitat composto por areia e este se
localiza no local de provável instalação do
enrocamento do empreendimento (ponto 80 ).
Quando a draga foi arrastada no fundo arenoso,
esta subia vazia, pois a areia passa através da
malha da draga que é de 2x2 cm de diâmetro.
c) Bioconcreção carbonática com
rodolitos e macroalgas

raros

As bioconcreções carbonáticas são
grandes rochas (algumas com mais de 30 cm de
diâmetro) de origem carbonática e ou formadas a
partir de rochas ferruginosas cobertas por algas
calcárias, outras macroalgas e invertebrados
marinhos. Estas rochas agrupadas podem formar
recifes que agrupam organismos bentônicos e
peixes recifais.
Três pontos de amostragem apresentaram
habitat composto por bioconcreção carbonática
com raros rodolitos e macroalgas (pontos 6, 8, e
76), sendo dois deles mais próximos a costa no
local
de
provável
instalação
do
oleoduto/gasoduto e um na localização da
provável instalação do enrocamento.

Figura 6.4.136: exemplo de local com média concentração de rodolitos.

Pontos de amostrais do bentos indicando
a localização, a profundidade, distância
aproximada da costa e tipos de habitats.
Oleoduto e Gasoduto

Pont
os
6
8
10
12

Latitude

Longitud
e

21º26´1
91``
21º26´2
52``
21º26´3
14``

40º59`3
78``
40º59`3
71``
40º58`2
95``

7

Dista
ncia
da
costa
(Km)
1,8

7

2,5

10

4

21º26´3
75``

40º57`5
54``

12

6

Profundi
dade
(m)

Tipo de habitat
bioconcreção
carbonatica;
raros rodolitos e macroalgas
bioconcreção
carbonatica;
raros rodolitos e macroalgas
média
concentração
de
rodolitos;
macroalgas
e
invertebrados marinhos
média
concentração
de
rodolitos;
macroalgas
e
invertebrados marinhos

Dolfins do Oleoduto
Pont
os

Latitud
e

Longitud
e

Profundi
dade
(m)

Distancia
da costa
(Km)

20

21º26´
421``

40º57`4
70``

12

6

21º26´
379``

40º57`4
52``

12

6

38

Figura 6.4.135: exemplo de bioconcreção carbonática

d) Média concentração de rodolitos,
macroalgas e invertebrados marinhos
Estes habitats apresentam rodolitos
esparsos e uma certa diversidade de
invertebrados
marinhos
e
macroalgas
associados a estes. Estes locais representam
uma zona de transição e se localizam nas bordas
de grandes concentrações de rodolitos.

Dolfins do Gasoduto
Pont
Latitude
os
54

21º26´315``

69

21º26´266``

Longitude

Profundida
de
(m)

40º57`416`
`
40º57`377`
`
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Tipo de habitat
média concentração de
rodolitos; macroalgas e
invertebrados marinhos
lama

Tipo de habitat

12

Distanci
a
da
costa
(Km)
6

12

6

lama

lama

Enrocamento
Ponto
Latitude
s

Longitude

Profundida
de
(m)

76

21º26´193``

40º57`290`
`

12

Distanci
a
da
costa
(Km)
6

80

21º26´424``

40º57`453`
`

12

6

MCR

10%
30%

Tipo de habitat

bioconcreção
carbonatica; raros
rodolitos
e
macroalgas
areia

áreas
com
nível
intermediário de relevância com respeito a
preservação, enquanto que áreas com altas
concentrações de rodolitos são áreas com alto
nível de relevância. Não foram encontradas
áreas com altas concentrações de rodolitos no
presente estudo.
Outros trinta por cento da área amostrada
apresentaram bioconcreções carbonáticas, estas
rochas agrupadas por poderem formar recifes
que agrupam organismos bentônicos e peixes
recifais devem ser levadas em consideração
quanto a preservação.

BC
30%

30%

Quarenta por cento da área estudada é
formada por areia e lama com raras ocorrências
de vida bentônica de substrato consolidado.

Figura 6.4.137: Porcentagem de cobertura dos habitats bentônicos da área
de estudo, onde:MCR = média concentração de rodolitos e BC =
bioconcreção carbonática.

Listagem das espécies de macroalgas
dominantes na área de estudo
Phylo Rhodophyta
Familia Deleceriaceae
1) Bryothamnion seaforthii (Turner) Kutz
Familia Cystocloniaceae
2) Hypnea musciformis (Wulfen in jacquin) J.V. Lamour
Família Halimeniaceae
3) Cryptomenia seminervis (C. Agardh) J. Agardh
4) Halimenia floresii (clemente) C. Agardh
Familia Plocamiaceae
5) Plocamnium brasiliense (Grev. In J. ST. Hil.) Howe & Taylor
Familia Rhodymeniaceae
6) Botryocladia occidentalis (Borgesen) Kylin
7) Rhodymenia pseudopalmata (J. V. Lamour) P. C. Silva
Phylo Heterocontophyta
Familia Dictyotaceae
8) Dictyopteris jolyana Oliveira & Furtado
9) Dictyota cervicornis F. cervicornis Kutzing
10) Spatoglossum shroederi (C. Agardh) Kutz
Familia Scytosiphonaceae
11) Colpomenia sinuosa (Mertens ex Both) Derbis & Solier

Ictiofauna
Este item tem como objetivo caracterizar a
comunidade de peixes na área e nas áreas
adjacentes ao empreendimento - Realizar um
levantamento bibliográfico (dados secundários)
com intuito de complementar o levantamento
realizado pelo presente na área de estudo.
Materiais e Métodos
A caracterização da ictiofauna na área de
influência do empreendimento Marina Canaã,
Praia Fazenda Canaã foi realizada através do
levantamento de dados primários em dois
compartimentos diferentes da região costeira,
zona de arrebentação e zona bento-pelágica
(Figura 6.4.109). Foi realizada uma campanha
entre os dias 24 a 26 de setembro de 2019.

Figura 6.4.138 : A) exemplo de macroalgas associadas aos
rodolitos; B) exemplo de invertebrados associados
aos rodolitos

Considerações finais
Trinta por cento da área amostrada
apresentou ocorrência de rodolitos esparsos,
estas são zonas de transição por onde os
rodolitos “rolam” até se concentrarem em algum
local no leito marinho favorável a deposição ou
então acabam naturalmente arribados na areia
das praias após uma tempestade, portanto são

Para a caracterização da zona de
arrebentação foram realizados nove arrastos de
praia, paralelos a linha de costa utilizando rede
de picaré com 15 metros de comprimento, 2,5 m
de altura e 10 mm entre nós adjacentes (Figura
6.4.109). Os arrastos foram realizados no
período diurno, cobrindo uma área de 50m para
padronizar o esforço (Figura 6.4.128). Foram
realizados nove arrastos.
A zona bento-pelágica foi amostrada
através de cinco pontos em frente a Praia da
Fazenda Canaã utilizando redes de espera com
10 metros de comprimento com malhas de 20,
40, 60 e 80 mm entre nós adjacentes e 1,50, 2,0,
2,0 e 2,0 metros de altura respectivamente. Em
cada ponto foram colocadas quatro redes de
espera com as diferentes malhas gerando uma
área amostral de 69 m². As redes foram
colocadas com o apoio de uma embarcação
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motorizada, sendo poitadas no fundo e
identificadas com bóias de superfície (Figura
6.4.128). As redes de espera permaneceram na
água durante 24 horas. Este procedimento foi
repetido nos cinco pontos escolhidos localizados
perpendicularmente a linha de costa na área do
empreendimento (Figura 6.4.139).
Os
peixes
capturados
foram
acondicionados em sacos plásticos etiquetados
e armazenados em recipiente apropriado
contendo
gelo,
sendo
posteriormente
congelados. No laboratório os peixes foram
descongelados,
sendo,
então,
feita
a
identificação das espécies coletadas segundo
literatura especializada (Figueiredo & Menezes,
1978, 1980a e 1980b e Menezes e Figueiredo,
1980 e 1985)

As
imagens
apresentadas a seguir ilustram as espécies
capturadas no presente estudo

Bagre
marinus

Cathorops spixii

Trachinotus carolinus

Para o levantamento dos dados
secundários foram realizadas buscas através da
internet em páginas reconhecidas pela
comunidade
acadêmica.
São
elas:
www.scielo.com;
www.portalcapes.org.br,
www.google.com.br
(acadêmico)
e
www.minerva.ufrj.br.

Isopisthus parvipinnis

Mugil sp

Sciadeicthys luniscutis

Trachinotus falcatus

Trachinotus goodei

Larimus breviceps

Menticirrhus
americanus

Chaetodipterus faber

Polydactiyus virginicus

Figura 6.4.140:Registro fotográfico das espécies capturadas no presente
estudo

B

A Lista Filogenética dos peixes capturados
durante a campanha de campo encontra-se
apresentada a seguir.
Família
Ariidae

Figura 6.4.139: Localização da área de Estudo. A - Em vermelho o local de
coleta dos dados primário. As demais cores representam localidades que
possuem levantamentos de Ictiofauna, Rosa – Gomes et al, 2003; Verde –
Zalmon et al, 2002 e Amarelo – Godoy et al, 2002. B – Representação dos
pontos de coleta na zona bento-pelágica e dos arrastos na zona de
arrebentação na Praia do Porto Norte Fluminense.

Carangidae

Sciaenidae

Resultados e Discussão
Durante a campanha de campo foram
capturados 37 indivíduos, no qual foram
identificadas 12 espécies de peixes distribuídas
em seis famílias. (Figura 6.4.140).

Mugilidae
Ephippidae
Polynemidae

Nome científico (descritor e
ano)
Bagre marinus (Mitchill,
1814)
Cathorops spixii (Agassiz,
1829)
Sciadeicthys
luniscutis
(Valenciennes, 1840)
Trachinotus
carolinus
(Linnaeus, 1766)
Trachinotus
falcatus
(Linnaeus, 1758)
Trachinotus goodei (Jordan &
Evermann, 1896 )
Isopisthus parvipinnis (Cuvier,
1830)
Larimus breviceps Cuvier,
1830
Menticirrhus
americanus
(Linnaeus, 1758)
Mugil sp
Chaetodipterus
faber
(Broussonet, 1782)
Polydactylus
virginicus
(Linnaeus, 1758)
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Z
A

X

B
P
X

Abreviação
BAG MAR

X

CAT SPI

X

SCI LUN

X

TRA CAR
X

X

TRA FAL
TRA GOO

X

ISO PAR

X

LAR BRE

X

MEN AME

X
X

X

Mugil sp
CHA FAB
POL VIR

ZA (zona de arrebentação) e BP (zona batipelágica).Ariidae, Carangidae e
Scianidae foram as famílias mais representativas com 3 espécies cada. As
demais famílias apresentaram apenas um representante. As famílias
Carangidae e Scianidae foram mais representativas na zona de arrebentação
com duas espécies cada e a família Ariidae foi mais representativa na zona
bento-ipelágica com 3 espécies. Estes resultados são similares a outros
trabalhos realizados na região e no estado do Rio de Janeiro (Gomes et al ,
2003; Vasconcellos et al, 2007)

Na zona de arrebentação foram
capturados 17 indivíduos identificados em 7
espécies pertencentes a 5 famílias diferentes. Já
na zona bento-pelágica foram capturados 20
indivíduos identificadas em seis espécies. Das
espécies coletadas apenas uma foi observada
em ambos os ambientes amostrados, a espécie
Cathorops spixii (Figura 6.4.141). A riqueza entre
os pontos amostrados na zona bento-pelágica
apresentaram variação no número de espécies
registradas,
os
pontos
com
maior
representatividade foram os pontos 1 e 3 com
três espécies cada. O ponto 5 teve apenas uma
espécie coletada enquanto os pontos 2 e 4 não
tiveram. A espécie S. luniscutis foi a única a ser
coletada em dois pontos, 1 e 3. As demais
espécies foram coletadas em apenas um ponto.
Os valores encontrados para a riqueza de
espécies é baixo quando comparado a outros
trabalhos realizados em áreas próximas ao
empreendimento. Zalmon et al.
(2002)
encontraram 51 espécies de peixes em
ambientes bento-pelágicos e Godoy et al, (2002)
identificaram 46 espécies associados a módulos
artificiais de concreto depositados na área como
pode ser visto na Figura 6.4.142. Os estudos
citados acima foram realizados em áreas
distantes 8 e 9 Km da costa em ambientes com
maior influência da corrente do Brasil, onde a
penetração da luz é maior possibilitando
diferentes teias tróficas e com isso uma maior
diversidade. A área de estudo sofre o efeito da
descarga dos rios Itabapoana (ao norte) e
Paraíba do Sul (ao sul) fazendo com que as
áreas próximas a costa recebam forte influência
estuarina, principalmente no verão (Gomes et al.
2003).

Riqueza Absoluta
5

Número de espécies

Total

Zona de
Arrebentação

Bento-Pelágico
0

3

6

9

12

15

4
3
2
1
0

Pt1

Pt2

Pt3

Pt4

Pt5

Figura 6.4.141: Riqueza absoluta de espécies encontradas na área de
estudo, a esquerda. A direita é expressa a riqueza para os diferentes pontos
na zona bento-pelágica.

Em
trabalho
realizado na zona de arrebentação de praias
próximas a área de estudo, Gomes et al. (2003)
identificaram 30 espécies na Barra do
Itabapoana, 45 espécies na praia de Manguinhos
e 53 espécies na praia de Gargaú. A praia onde
foi realizado o estudo apresentava forte
ondulação e correntes nos dias de amostragem
pode ter contribuído para o baixo numero de
exemplares coletados. Segundo Vasconcellos et
al (2007) a exposição as ondas exerce forte
influencia na estruturação na comunidade de
peixes. As zonas de arrebentação se
caracterizam como sendo importantes áreas de
alimentação, crescimento e reprodução para os
peixes, suportando uma comunidade diversa
(Lasiak 1981 e Gaelzer & Zalmon 2003). A
sazonalidade é outra característica importante
das populações de peixes de arrebentação como
demonstrado por Toscano (1987), Hofling et al.
(1996) e Pessanha et al. (2000). Para um
inventário de espécies mais completo se faz
necessário amostragem em diferentes épocas do
ano, que possam evidenciar um aumento no
número de espécies e uma possível flutuação
nas populações.
A família Ariidae é a mais representativa
nas
coletas
realizadas
na
área
do
empreendimento representando 48% da captura
realizada. As espécies C. spixii e S. luniscutis
foram as mais representativas com 9 e 8
indivíduos respectivamente sendo responsáveis
por 46% da captura. A espécie P. virginicus
representa 16% da captura com 6 indivíduos
coletados. As famílias Carangidae e Scianidae
apesar de terem representantes, 3 espécies
cada, apresentaram uma baixa abundancia.
Na zona de arrebentação a família
Polynemiudae foi a mais abuntante com 6
indivíduos da espécie Polydactylus virginicus
representando 35% da captura neste ambiente.
Esta espécie ficou restrita a zona de
arrebentação. A espécie M. americanus foi a
segunda mais reprentativa com 3 exemplares
seguido das espécies T. carolinus, T. Falcatus e
C. spixii com 2 individuos cada. Estas quatro
espécies juntas perfazem 78% dos indivíduos
coletados na zona de arrebentação (Figura
6.4.142). O grande número de indivíduos
dominados por poucas espécies é comumente
citado na literatura para as zonas de
arrebentação (Giannini & Paiva Filho, 1995,
Hofling et al. 1996 e Gaelzer & Zalmon 2003). A
presença significativa dos bagres, C. spixxi e S.
luniscutis (Ariidae) na zona de arrebentação é
corroborado pelo estudo realizado por Gomes et
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al. (2003). Em seu estudo foi registrado 57% de
indivíduos da família Ariidae nas capturas.

Peixes Bento-Pelágicos
8

Peixes Zona de Arrebentação
Numero de Indivíduos

POL VIR
Mugil sp
MEN AME
LAR BRE
TRA GOO
TRA CAR
CAT SPI

0

1

2

3

4

Número de Indivíduos

5

6

7

Figura 6.4.142: Abundancia absoluta dos peixes coletados durante os
arrastos na zona dearrebentação da Praia do Porto Norte Fluminense.

Os pontos amostrados na zona bentopelágica apresentaram uma variação na captura
e na composição específica. O ponto 1, mais
próximo da costa, foi responsável por 74% da
captura sendo C. spixii e S. luniscutis
responsáveis por 68%. O ponto 3 teve 4
individuas coletados representando 21% da
captura enquanto o ponto cinco teve apenas um
exemplar coletado (Figura 6.4.143). Também
houve diferença quando comparamos as
diferentes malhas de rede. As redes de malha
20mm foram responsáveis por 79% da captura
enquanto as redes de 40mm apresentaram 16%
e as de malha 80mm tiveram a participação de
5% da captura (Figura 6.4.144).
A maior captura nas redes de malhas
reduzidas se deve a menor seletividade das
mesmas e as características do ambiente. A área
em questão possui fundo homogêneo em sua
maioria coberto por areia e lama com forte
influência do Rio Paraíba do Sul. Esta influência
estuarina promove um ambiente propício para o
crescimento e alimentação de várias espécies
concentrando grande número de juvenis (Brow &
McLachlan 1990 e Castro & Carvalho Neto
2008).
Peixes Bento-Pelágicos

Número de Indivíduos

8
BAG MAR

7

CAT SPI

6

SCI LUN

5

TRA FAL

4

ISO PAR

3

CHA FAB

2
1
0

PT 1

PT 2

PT 3

PT 4

PT 5

Figura 6.4.143: Abundancia de peixes capturados na zona bento-pelágica
através das redes de espera
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Figura 6.4.144: Abundancia de peixes capturados por diferentes
malhas das redes de espera

Os bagres marinhos, peixes da família
Ariidae são peixes abundantes em regiões
litorâneas,
encontrados
frequentemente
associados a ambientes marinhos, estuarinos e
dulcícolas com pouca profundidade e fundo
lodoso (Araujo et al. 1988; Andreata et al. 1989;
Azevedo et al. 1999). São espécies apreciadas
para consumo obtendo bom valor comercial se
constituindo em uma espécie importante
economicamente em ambientes estuarinos e de
baía e para comunidades de pescadores
artesanais (Castro, 2001, Carvalho Neta, 2008,
Cruz-Filho, 1995 e Reis 1986).
No presente estudo foram encontradas
poucas espécies de valor comercial. Apenas
espécies das famílias Ariidae, Carangidae e
Scianidae e a espécie Mugil sp possuem valor de
mercado, no entanto não são pescados de
primeira linha. A ausência de grandes
predadores topo de cadeia como os badejos,
xaréis e caranhas indica um desequilíbrio na
cadeia trófica.
Estes resultados diferem dos encontrados
em levantamentos ictiofaunísticos da área onde
a presença de peixes de topo de cadeia é
registrada. Godoy et al. (2003) em levantamento
feito em uma área distante 8 km da costa
registrou a presença de peixes como o cação
frango e o bico fino (Rhizoprinodon lalandii e R.
porosus) e o xerelete (Caranx crysos). Zalmon et
al. (2002) registrou a presença de espécies como
a anchova (Pomatomus saltatrix) e a caranha
(Lutjanus synagris) enquanto Gomes et al. (2003)
identificou cinco espécies de tainhas (Mugil
platanus, M. incilis, M. gaimardianus e outras
duas espécies do gênero Mugil) e o cherne
(Epinephelus niveatus). Espécies como o robalo
(Centropomus parallelus) e espada (Trichiurus
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lepturus) foram registrados em ambos os
trabalhos.
Os dados secundários levantados gerou
uma lista com 95 espécies de peixes com
ocorrência para o litoral Norte Fluminense . Este
número é expressivo para uma região onde o
fundo é composto basicamente por substrato
inconsolidado, e reflete nas amostragens
realizadas, em ambientes distintos, como a zona
de arrebentação e a zona bento-pelágica. Araujo
et al. (2003) em levantamento da zona demersal
da Baía de Sepetiba, RJ registrou 97 espécies
enquanto Chagas et al. (2005) identificou 77
espécies na Baía de Vitória, ES.
No presente estudo, dentre as espécies
identificadas, não foram encontradas espécies
com algum tipo de ameaça de acordo com a
Instrução Normatina N5 (2004). Foram
classificadas ainda nesta compilação nove
espécies oficialmente
sobrexplotadas ou
ameaçadas de sobrexplotação (Epinephelus
niveatus, Macrodon ancylodon, Micropogonias
furnieri, Mugil platanus, Netuma barba,
Pomatomus saltatrix, Sardinella brasiliensis) e
uma ameaçada de extinção, Carcharhinus
porosus.
A lista de espécies de peixes compilada de
trabalhos realizados no litoral Norte Fluminense
encontra-se a seguir.
Achirus sp

Gobionellus oceanicus

Polydactylus virginicus

Anchoa januaria

Gymnotus carapo

Pomatomus saltatrix

Anchoa sp

Haemulon aurolineatum

Prionotus punctatus

Anchoviella lepidentostole

Haemulon plumieri

Pseudupeneus
maculatus

Anisotremus virginicus

Hexanematichthys
grandoculis

Rhinobatos percellens

Archosargus
probatocephalus

Hiporhampus unifasciatus

Rhizoprinodon lalandii

Atherinella brasiliensis

Isopisthus parvipinnis

Rhizoprinodon porosus

Bagre bagre

Lagocephalus laevigatus

Salminus maxillosus

Bagre marinus

Larimus breviceps

Sardinella brasiliensis

Boridia grossidens

Lobotes surinamensis

Sciadeichthys luniscutis

Calamus pennatula

Lutjanus synagris

Scomberomus
maculatus

Caranx crysos

Macrodon ancylodon

Selene setapinnis

Caranx latus

Menticirrhus littoralis

Selene vomer

Carcharhinus brachiurus

Menticirrhus americanus

Sphoeroides
testudineus

Carcharhinus porosus

Micropogonias furnieri

Sphyraena guachancho

Cathorops spixii

Mugil gaimardianus

Sphyraena sp

Centropomus parallelus

Mugil incilis

Stellifer brasiliensis

Cetengraulis edentulus

Mugil platanus

Stellifer rastrifer

Chaetodipterus faber

Mugil sp

Stellifer sp

Chloroscombrus chrysurus

Mugil sp1

Stellifer stellifer

Conodon nobilis

Mustelus higmani

Strongylura marina

Cychlasoma fasciatum

Netuma barba

Symphurus sp

Cynoscion microlepidotus

Odontognathus mucronatus

Talassophorine
nattereri

Cynoscion virescens

Oligoplities saliens

Trachinotus carolinus

Dasyactis americana

Ophioscion punctatissimus

Trachinotus falcatus

Diapterus olisthostomus

Opisthonema oglinum

Trachinotus goodei

Elops saurus

Orthopristis ruber

Trachinotus marginatus

Epinephelus niveatus

Paralichthys brasiliensis

Trachinotus sp

Eucinostomus argenteus

Pellona harroweri

Trichiurus lepturus

Eugerres brasilianus

Pimelodidae sp

Umbrina canosai

Genidens genidens

Platanichtys platana

Umbrina coroides

Gobioides braussonnetti

Polydactylus oligodon

TOTAL = 95 espécies

Conclusões
A comunidade ictiofaunística encontrada
no presente estudo é influenciada pela presença
dos rios que deságuam na área do
empreendimento.
O local apresentou poucas espécies em
ambos os ambientes amostrados quando
comparados com outros trabalhos na mesma
região.
Na zona de arrebentação as famílias
Scianidae e Carangidae foram as com maior
representatividade enquanto que na região
bento-pelágica foi a família Ariidae.
O levantamento dos dados secundários
indica que o registro de espécies para a região é
superior a encontrada no presente estudo, 95
espécies.
Zooplâncton
O objetivo deste item consistem em
caracterizar a comunidade zooplanctônica da
localidade do Porto Norte Fluminense, em São
Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro;
Materiais e Métodos
O zooplâncton foi coletado a partir de
arrastos horizontais em superfície, durante 3
minutos, com rede de malha de 100 μm e
diâmetro de abertura de boca de 40 cm (Figura
6.4.136) e para avaliar o volume de água filtrada

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

6. DIANÓSTICO AMBIENTAL
6-295

foi usado o método de Boltovskoy (1981), que
calcula coeficiente de filtragem de uma rede de
plâncton em uma quantidade de água presente
na passagem da rede (ou seja, o volume do
cilindro definido por sua boca em movimento) e a
que realmente entra nele e é filtrado. Sendo a
quantidade de água que filtra uma área da boca,
com eficiência e no deslocamento com
velocidade, no intervalo de tempo.
As amostras foram fixadas in loco com
formaldeído, a uma concentração final de 4% em
cinco pontos amostrais.
Em laboratório as amostras foram triadas
em microscópio estereoscópio com uma placa de
contagem de zooplâncton denominada como
cuba de Dolfus. Foi fracionada com o auxílio de
um sub-amostrador de volume conhecido (30
mL). O número de organismos foram
extrapolados, e com o auxílio dos volumes das
amostras foram calculadas a densidade de
organismos. Esta foi expressa em organismo.m3 de água (org.m-3). A matriz de dados foi
utilizada para a confecção de tabelas e gráficos
para elaboração do relatório.
As bibliografias utilizadas na identificação
e ecologia das espécies, foram Bonecker (2006)
e Boltovskoy (1981, 1999).

A

B

Figura 6.4.145: Equipamento utilizado para amostragem em campo. (A) foto
da rede de plâncton
tirada no barco, (B) foto do arrasto horizontal.

Resultados e discussão
Foram encontradas 13 espécies na
comunidade zooplanctônica categorizadas em
11 famílias taxonômicas: Acartia lilljeborgii,
Paracalanus
quasimodo,
Parvocalanus
crassirostris,
Centropages
furcatus,
Subeucalanus pileatus, Euterpina acutifrons,
Oithona hebes, O. nana, Temora turbinata,
Corycaeus giesbrechti, Penilia avirostris, Lúcifer

faxoni e Oikopleura
rufescens. O grupo Crustacea foi o de maior
representatividade (abundância relativa) para o
local principalmente a subclasse Copepoda
(97%) (Figura 135). Diversos pesquisadores
(Boltovskoy, 1981; Dias; Bonecker, 2008; Hirst;
Bunker, 2003; Lemos; Costa; Pereira, 2006)
relatam que o grupo dos copepoda normalmente
é o que mais se destaca em abundância. Os
demais grupo (os não crustacea) que mais se
destacou foram as polychaeta (Annelida),
seguido de appendicularia (Figura 6.4.136).
No entanto, o Copepoda apresentou um
maior número de espécies, nas quais as
dominantes foram P. quasimodo, T. turbinata e
C. giesbrechti que juntas representaram mais de
84% da abundância de espécies encontradas
(Figura 6.4.146).
P. quasimodo é uma epipelágica,
encontrada em águas neríticas, costeiras e
termófila (Dias & Araujo, 2006). A dominância de
P. quasimodo pode estar relacionada com uma
disponibilidade de fitoplâncton (Brandini et al.,
1997). Segundo Rosa et al., 2016 quando a
população desta espécie aumenta costuma
diminuir o índice de diversidade da assembleia
de copepoda. Entretanto copepoda predadores
como Corycaeus e Oncaeia costumam ser o
responsável pelo controle desta população.
Paracalanus quasimodo foi a espécie com maior
abundância relativa neste estudo e esse
copepoda foi citado como uma das espécies
mais abundantes nas águas costeiras do Brasil
(Brandini et al., 1997). A temperatura foi um fator
que influenciou a densidade populacional. A
espécie Paracalanus quasimodo é mencionada
como indicativa de água fria (Resgalla, 2011). A
adaptação
do
gênero
Paracalanus
a
temperaturas frias significa que adultos, jovens e
ovos podem manter uma alta densidade mesmo
na presença de predadores (Turner, 2004).
T. turbinata é epipelágica, encontrada em
águas costeiras e oceânicas (Dias & Araujo,
2006). A espécie é citada como umas das
espécies mais dominantes em ambientes
estuarinos com uma ampla distribuição pela
costa brasileira (Santos et al., 2009). Esta
espécie tem registros de ocorrência no Índico,
Pacífico Leste, Mar do Japão e Nova Zelândia,
sendo categorizada como invasora para a costa
brasileira, na qual foi citada pela primeira vez na
década de 80 na região nordeste (Araujo & Mantu
1993) e em seguida sua ocorrência foi registrada
no Sul do país (Muxagata & Gloeden 1995).
Consequentemente esta espécie se adaptou
bem a condição ambiental encontrada nas águas
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do Atlântico e ampliou a sua distribuição na costa
brasileira. T. turbinata compete com a espécie
nativa Temora stylifera tanto na fase adulta
quanto no estágio de náuplios. Este invasor é
menor que a espécie nativa, podendo então
explorar recursos alimentares de tamanhos
diferentes apesar de serem do mesmo grupo
taxonômico. A chegada do invasor reduziu a
densidade da população da espécie nativa
principalmente em regiões costeiras (Cunha,
2008).
Figura 6.4.147: Gráfico indicando a cobertura de larvas de zooplâncton dos
grupos taxonômicos encontrados na área de estudo (sem crustácea).

Figura 6.4.146: Gráfico indicando a representação do grupo Crustacea
(sem a ordem Copepoda) na área de estudo.

C. giesbrechti é epipelágica numeroso em
águas costeiras com salinidade entre 30 a 35 e
temperatura superiores a 15 C° (Dias & Araujo,
2006). Segundo Turner (2004), esses copepoda
geralmente são carnívoros e podem se alimentar
de outros copepoda e nauplius. Estudos
anteriores na mesma região revelaram que a
densidade de P. quasimodo está relacionada à
ocorrência de afloramento, enquanto Corycaeus
giesbrechti é mais abundante em períodos de
subsidência (Mureb et al., 1976). No geral, os
predadores geralmente se alimentam com mais
frequência das presas dominantes, levando a um
aumento na densidade de espécies raras, e
assim, aumentando a diversidade (Ricklefs,
2010).
A densidade encontrada no presente
estudo é semelhante a outros estudos como por
exemplo nos trabalhos de Rosa et al. (2016) em
Arraial do Cabo e Dias & Bonecker. (2008) na
Baía do Espírito Santo. É difícil estabelecer um
valor especificado de densidade pois ocorre uma
variação ao longo do ano. A densidade costuma
aumentar mais na primavera e no período de
ressurgência (Rosa et al., 2016).

Figura 6.4.148: Gráfico da subclasse copepoda indicando as principais
famílias encontradas na área de estudo

A Classificação Taxônica das espécies
encontradas na Praia do Porto Norte Fluminense,
São Francisco de Itabopoana, RJ, encontram
listadas a seguir.
Classe Hydrozoa (Medusa)
Filo Annelida
Larva Polychaeta
Polychaeta pelágica
Filo Arthropoda
Subfilo Crustacea
Subclasse Copepoda
Família Acartiidae
Acartia lilljeborgii Giesbrecht, 1889
Família Paracalanidae
Paracalanus quasimodo Bowman, 1971
Parvocalanus crassirostris (Dahl F., 1894)
Família Centropagidae
Centropages furcatus (Dana, 1849)
Família Eucalanidae
Subeucalanus pileatus (Giesbrecht, 1888)
Familia Euterpinidae
Euterpina acutifrons (Dana, 1847)
Família Oithonidae
Oithona hebes Giesbrecht, 1891
Oithona nana Giesbrecht, 1893
Família Temoridae
Temora turbinata (Dana, 1849)
Família Corycaeidae
Corycaeus giesbrechti (Dahl)
Classe Branchiopoda
Ordem Diplostraca
Superordem Cladocera
Infraordem Onychopoda
Família Sididae
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Penilia avirostris Dana, 1849
Ordem Decapoda
Larva decapoda
Família Luciferidae
Lúcifer faxoni Borradaile, 1915
Filo Chordata
Família Oikopleuridae
Oikopleura rufescens Fol, 1872

Considerações Finais
A comunidade zooplanctônica do Porto
Norte Fluminense apresentou densidade
semelhantes a outros locais do Rio de Janeiro. A
distribuição da assembleia de Copepoda mostrou
o contraste de espécies comumente encontradas
na costa do Brasil. Como por exemplo em
ambiente costeiro com baixa salinidade se
destacam espécies como a Acartia lilljeborgii,
Parvocalanus crassirostris e Oithona hebes
(Araujo et al., 2017).
Há presença de várias espécies
herbívoras e onívoros como Paracalanus
quasimodo, Euterpina acutifrons, Oithona hebes,
O. nana, Temora turbinata, Penilia avirostris e
Oikopleura rufescens indicam disponibilidade de
alimento.
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6.5 MEIO SÓCIOECONÔMICO
6.5.1 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRETA - AII
O município de São Francisco do
Itabapoana está localizado no Norte
Fluminense, onde há a exploração de petróleo
de alta profundidade na bacia de Campos dos
Goytacazes. Sendo assim, o empreendimento
irá abranger indiretamente toda a área deste
município, devido ao tipo de atividade e sua
atuação no cotidiano são franciscano.
Os dados secundários foram obtidos
através de pesquisa tendo como fontes o IBGE,
o CIDE/CEPERJ, Estudo Socio Ambiental do
TCE de 2018 e os dados primários junto a
Prefeitura Municipal de São Francisco de
Itabapoana.
6.5.1.1

Breve Histórico da Formação e
Ocupação da AII

A partir de levantamentos bibliográficos
e dados históricos, foi sintetizado neste item a
formação do município de São Francisco de
Itabapoana que compõe a Área de Influência
Indireta do meio socioeconômico.
A região norte-fluminense, onde se
estende o território do atual Município de São
João da Barra, era habitada pelos Goitacás.
Quando, em 1534, o rei de Portugal dividiu o
Brasil em capitanias hereditárias, ficaram essas
terras compreendidas na Capitania de São
Tomé, ou Paraíba do Sul, doada a Pero Góis da
Silveira.
Pero Góis só chegou ao Brasil em
1539, tomou posse de seus novos domínios e
iniciou a construção de um aldeamento,
escolhendo para implantação do núcleo original
o lugar que considerou de solo fértil e abrigado
do tempo e dos índios Goytacazes, que
dominavam a região. Este local recebeu, em
1540, a denominação de Vila da Rainha. Houve
um entendimento com os indígenas,
possibilitando a primeira plantação de cana-deaçúcar próxima ao Rio Itabapoana, através da
distribuição de mudas trazidas da Capitania de
São Vicente, Essa povoação transformou-se
mais tarde na Vila de Itabapoana.
Após essas primeiras medidas e no
propósito de ampliar as possibilidades
econômicas do núcleo, Pero Góis voltou a
Portugal, em busca do material necessário à

construção de engenhos para a fabricação de
açúcar ficando em seu lugar alguns
portugueses, até que outra expedição
comandada pelo seu filho, Gil de Góis aqui
aportou. Ao regressar, no entanto, encontrou as
terras
em
abandono
devido
à
um
desentendimento com as tribos Coroado ao
norte e os Goytacazes ao sul, e o cultivo foi
abandonado. O administrador por ele escolhido
e os colonos haviam se retirado da região,
intimidados pelos constantes ataques dos
índios. Ainda assim, tentou Góis reorganizar
suas plantações, mas, insatisfeito com os
resultados de seus esforços e desiludido de
fazer reviver a Vila da Rainha, retirou-se para a
Europa.
O cultivo da cana-de-açúcar foi logo
introduzido naquela área, mas o aldeamento
não conseguiu progredir rapidamente, devido
aos ataques constantes dos indígenas. A
região só voltou a ser efetivamente ocupada
quando bandeirantes ergueram um pouso de
tropas na capitania, em torno do qual a
população começou a se aglomerar, edificando
uma capela dedicada a São João Batista da
Barra. O núcleo urbano foi elevado à condição
de freguesia em 1644, ocasionando maior fluxo
de colonizadores, o que permitiu maior
desenvolvimento para a lavoura canavieira.
Os sucessores de Pero Góis da
Silveira, em face do insucesso da colonização,
haviam, já então, renunciado à Capitania. Parte
desta, compreendendo o local onde mais tarde
seria fundada a Vila de São João da Praia, fora
doada, em 1627, a Antônio Pacheco Caldeira,
Antônio de Andrade e Domingos Pacheco;
dessa distribuição resultou o novo surto de
prosperidade. A partir dessa época, verificou-se
maior afluxo de colonos, estenderam-se as
áreas exploradas, surgiram novas plantações,
principalmente de cana-de-açúcar.
Na década de 1670, a freguesia teve
determinada sua autonomia, recebendo o
nome de vila de São João da Praia do Paraíba
do Sul. Porém, o município foi anexado à
capitania do Espírito Santo em 1753,
retornando à Província Fluminense em 1832.
No ano de 1995, São Francisco de Itabapoana
ganha sua autonomia, desmembrado de São
João da Barra, através da Lei nº 2379 de 18 de
janeiro de 1995, ocupando uma área de
1.117km² tornando-se o segundo maior
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município do Estado do Rio de Janeiro em
extensão territorial.
Há cem anos, o barracão de Gargaú foi
construído para ser a referência do progresso
do antigo sertão de São João da Barra, hoje
município de São Francisco de Itabapoana,
cujo comércio atacadista acontecia através de
pranchas (embarcações apropriadas para o
transporte de mercadorias) que iam e vinham
pelo delta do Rio Paraíba do Sul. Hoje ele é
considerado o símbolo maior daquele tempo
em que as dificuldades de locomoção e de
transporte dos produtos agrícolas não foram
obstáculos
para
segurar
o
ímpeto
empreendedor de homens que deram sua
contribuição para o desenvolvimento da região.
Solidamente edificado na área central do
distrito, o velho barracão ainda guarda sua
arquitetura original e continua em perfeito
estado de conservação.
Em seu amplo espaço interno eram
armazenados os produtos que diariamente
vinham e seguiam para São João da Barra e de
lá para os grandes centros em navios ou em
trens. Desta forma, o barracão não demorou a
se tornar o principal ponto de negociantes que
percorriam vários quilômetros em carros de
bois ou em lombo de cavalos para disputar uma
fatia daquele aquecido comércio do início do
século XX. Essa efervescência comercial, no
entanto, entrou em declínio ao mesmo tempo
em que as estradas foram ganhando o espaço
das ferrovias e das vias navegáveis.

município de São Francisco de Itabapoana: a
fábrica de farinha Tipiti.
6.5.1.2 Caracterização geral do Município
São Francisco de Itabapoana pertence
à Região Norte Fluminense, que també
abrange os municípios de Campos dos
Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira,
Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São
Fidélis e São João da Barra.

Figura 6.5.2: Destaque para a localização do município de São Francisco
de Itabapoana

A Figura 6.5.3 a seguir, mostra o mapa
do município de São Francisco de Itabapoana.

Mesmo perdendo sua utilidade
principal, o barracão atravessou todos esses
anos mantendo o mesmo encanto e hoje é
considerado um patrimônio histórico não só
para Gargaú, mas para todo o Município.

Figura 6.5.1: São Francisco do Itabapoana, Tinta Acrílica - Sergio
Chermont

A imponente chaminé com 30 metros
de altura e as ruínas do prédio de três
pavimentos ainda chamam atenção de quem
visita a localidade de Máquina, próxima às
margens do rio Itabapoana. O que algumas
pessoas não sabem, no entanto, é que agora o
que está entregue ao abandono foi sede, há
quase sete décadas de um dos maiores
empreendimentos da história de hoje do

Figura 6.5.3: Mapa do município de São Francisco de Itabapoana

6.5.1.3 Situação Político Administrativa
O Município de São Francisco de
Itabapoana, está localizado no Estado do Rio
de Janeiro, segundo IBGE e pertence também
a mesorregião do Norte Fluminense, que
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abrange também os municípios de Campos dos
Goytacazes, São João da Barra, Carapebus,
Cardoso Moreira, Macaé, Conceição de
Macabu, Quissamã e São Fidelis.
Limita-se com o Estado do Espírito
Santo, em toda sua extensão Norte, separado
pelo Rio Itabapoana, a Sudeste com o
município de Campos dos Goytacazes. É
banhado pelos rios Paraíba do Sul e o
Itabapoana, que nasce no Estado de Minas
Gerais, na serra do Caparaó e dirige-se para o
Oceano Atlântico, onde deságua.
Distritos de São Francisco de Itabapoana
O Município de São Francisco de
Itabapona faz divisa com os municípios de
Campos de Goytacazes, São João da Barra,
Mimoso do Sul (ES) e Presidente Kennedy
(ES).
A divisão política de São Francisco de
Itabapoana mostra a sua sede localizada na
Região Central do Município e os outros três
distritos
assim
distribuídos:
(1)Gargaú,
Floresta, Imburi, Morro Alegre, Pingo D’agua,
Bom Jardim, Ponto de Cacimbas, Sossego,
Santa Clara – 1º Distrito; (2)Barra de
Itabapoana, Nova Belém, Buena, Manguinho,
Travessão da Barra, Batelão, Guaxindiba – 2º
Distrito e (3)Praça João Pessoa, Santa Luzia,
Alegria dos Anjos, Vilão, Ladeira das Pedras,
Imburi de Barra, Bom Lugar – 3º Distrito.
O mapa apresentado a seguir ilustra a
divisão distrital do município.
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Composição político-administrativa da Prefeitura
Municipal de São Francisco de Itabapoana
• Vice-Prefeito

São Francisco de Itabapoana, com base
no levantamento de 1994, tinha sua área
analisada da seguinte forma: 65% de área
agrícola, 22% de vegetação secundária. O
município de encaixa no cluster L RURAL,
agrupamento com grandes áreas de pastagens e
vegetação secundária.

• Procuradoria Geral
• Secretaria de Turismo, Industria e Comercio
• Secretaria de Administração
• Secretaria de Agricultura
• Secretaria de Assessoria de Administração

O município apresenta razoável oferta de
comércios e serviços, tendo como principais
equipamentos urbanos: hospitais, bancos,
igrejas, escolas, prédios municipais dentre
outros.

• Secretaria de Defesa Civil
• Secretaria de Educação e Cultura
• Secretaria de Esporte e Lazer
• Secretaria de Fazenda
• Secretaria de Gabinete
• Secretaria de Meio Ambiente
• Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços
Públicos
• Secretaria
de
Desenvolvimento

cobertura vegetal ocupadas pelos diversos usos
do solo, criando desta forma, o Índice de
Qualidade de Uso do Solo e da Cobertura
Vegetal – IQUS.

Planejamento

e

• Secretaria de Desenvolvimento
• Secretaria de Promoção de Promoção Social
• Secretaria de Transportes
• Secretaria de Saúde
• Secretaria de Transporte

Os principais balneários que pertencem
ao município de São Francisco de Itabapoana,
tiveram seus loteamentos definidos da seguinte
forma: uns foram projetados e implantados pela
iniciativa privada e outros pela prefeitura
municipal,
trazendo
como
resultado
a
incompatibilidade, a falta de integração nas redes
de conexões viárias, tornando-as inadequadas,
como resultado de projetos não compatibilizados.
A falta de infraestrutura urbana como
pavimentação, iluminação, passeios e praças é
facilmente observada em algumas áreas que
ficam mais afastadas do centro da cidade,
gerando desta forma a ocupação informal, sem
planejamento.
Também nas áreas centrais e até em
áreas mais afastadas, a presença de hotéis,
pousadas e a quantidade de serviços voltados
para o turismo e lazer é significativo, como por
exemplo, restaurantes, bares, lojas de roupas,
presentes, internet dentre outros.
Hoje porém, o comércio se apresenta
deficiente em quantidade para atender os turistas
que ingressam no verão.

Figura 6.5.4: Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana

6.5.1.4 Uso e Ocupação do Solo
O IQM – Índice de Qualidade dos
Municípios é um estudo relacionado com o uso
do solo, realizado pela Fundação Centro de
Informações e Dados do Rio de Janeiro – CIDE
que publicou o IQM – Verde II, retratando a
preocupação com o meio ambiente e compara as
áreas cobertas pelos remanescentes da

Figura 6.5.5: Hotel na área central no município de São Francisco de
Itabapoana

O uso do solo é caracterizado pela
mistura de atividades que existe ao longo das
vias, tais como comércios, serviços, residências

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6-303

de uso unifamiliar e
institucional e industrial.

multifamiliar,

usos

Figura 6.5.6: Comércios e serviços presentes na área central do município
de São Francisco de Itabapoana

e de monitoração do ambiente nos locais de
trabalho.

Figura 6.5.8: INB – em Buena no município de São Francisco de Itabapoana

O único mapa disponibilizado pela
Secretaria de Planejamento da Prefeitura
Municipal de São Francisco de Itabapoana
relativo delimitação das zonas estabelecidas pela
Lei Municipal n° 154 de 18/09/2003 encontra-se
reproduzido a seguir.

Figura 6.5.7: Fábrica de Sucos de Frutas localizada ao longo da
rodovia do município de São Francisco de Itabapoana

A fruticultura tem um amplo campo de expansão,
com plantações de maracujá, goiaba pinha,
palmito, pupunheira e palmito híbrido. Com
projetos em andamento, foi verificado a
existência de uva, graviola e a teka, madeira
asiática de rápido crescimento.
O município também possui uma vasta
área de manguezal, o maior do Estado e um dos
maiores do Brasil.
A INB – Indústrias Nucleares do Brasil,
onde é realizado trabalhos de mineração e
beneficiamento físico de minerais pesados,
instalada no município, apresenta depósitos de
areia monazítica que adquirem relevância
econômica com o desenvolvimento das usinas
geradoras de energia nuclear no país,
apresentando
potencial
para
indústrias
especializadas na extração e processamento de
materiais radioativos. O impacto ambiental
decorrente desta atividade é constantemente
avaliado e controlado através de execução de um
Programa de Recuperação das Áreas Mineradas
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6.5.1.5 Gestão Municipal
CADASTRO IMOBILIÁRIO

A Gestão Municipal existente para a AII
do empreendimento e foram pesquisados tendo
como fonte a Prefeitura Municipal, o IBGE e o
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
O município de São Francisco de
Itabapoana, utiliza os seguintes instrumentos
para planejamento : Lei Orgânica Municipal,
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e Lei de Orçamento
Anual (LOA), conforme nos quadros abaixo
onde encontra-se listado os Instrumentos de
Planejamento Municipal que o município da AII
possui:

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
MUNICIPAL

S.F.de
Itabapoana

Lei Orgânica Municipal

Sim

Lei de diretrizes orçamentárias (LDO)

Sim

Lei de orçamento anual (LOA)

Sim

Lei de Parcelamento do Solo

Sim

Lei de Zoneamento ou equivalente

Não

Plano Plurianual de Investimentos (PPA)

Sim

Plano diretor

Sim

Código de obras

Não

Área de Interesse Turístico

Não

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2008
QUADRO 6.5-01 - Instrumentos de Planejamento Municipal

INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA

S.F. de
Itabapoana

Plano Diretor

Sim

Lei de Perímetro Urbano

Não

Lei de Parcelamento do Solo

Sim

Lei de Zoneamento ou Equivalente

Não

Legislação sobre Áreas de Interesse Especial

Não

Lei específica de Contribuição de Melhoria

Sim

Legislação sobre Áreas de Interesse Social

Não

Código de Obras

Não

Código de Posturas

Sim

Lei específica do Solo Criado

Sim

Lei Específica de Estudo de Impacto de vizinhança

Sim

Operação Interligada

Não

Operação Urbana Consorciada

Sim

Transferência de Potencial Construtivo

Não

IPTU Progressivo

Não

Cadastro imobiliário

Sim

Cadastro imobiliário informatizado

Sim

O cadastro tem:
Unidades prediais e territoriais cadastradas

A Pesquisa de Informações Básicas
Municipais, conhecida como Munic, é apurada
pelo IBGE na totalidade do país. Na versão
2015, foram estabelecidos os seguintes eixos:
recursos
humanos
das
administrações
municipais, instrumentos de planejamento,
recursos para a gestão (cadastro do IPTU e
ISS, taxas, implantação de empreendimentos e
arranjos produtivos locais), terceirização e
informatização, gestão ambiental e articulação
interinstitucional (indica se o município faz parte
de consórcio nas áreas de educação, saúde,
assistência e desenvolvimento social, turismo,
cultura, habitação, meio ambiente, transporte,
desenvolvimento urbano, saneamento básico,
gestão das águas e manejo de resíduos
sólidos).
De
acordo
com
os
Estudos
Socioeconômicos do TCE de 2018, a Munic
aponta a seguinte evolução do gráfico de
pessoal de São Francisco de Itabapoana:

Evolução do número de funcionários do município – 1999-2015

Ainda de acordo com o estudo citado, o
vinculo empregatício dos funcionários da
Prefeitura Municipal apresentou-se da seguinte
forma:

Em relação ao Cadastro Imobiliário, o
quadro 6.5-03 se apresenta da seguinte forma:
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Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública
2009
QUADRO 6.5-03 - Cadastro do IPTU

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
QUADRO 6.5-02 - Instrumentos de gestão urbana
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S.F. de
Itabapoana

PARAMETROS

USOS

ÁREA URBANA
RESIDENDCIAL
UNIFAMILIAR
RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR
HORIZONTAL

TAXA MÁXIMA
DE OCUPAÇÃO:
70% (sessenta
por cento).
II –
AFASTAMENTO
DO
ALINHAMENTO:
3,0 (três) metros.
III –
AFASTAMENTO
LATERAL: mínimo
de 1,50 (um
metro e
cinqüenta
centímetros).
IV –
AFASTAMENTO
DOS FUNDOS:
3,00 (três)
metros, isento
para empenas
fechadas.

RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR
VERTICAL

Total de funcionários por vínculo empregatício – 1999-2015

Observa-se que em São Francisco de
Itabapoana, em 2012, a Munic não traz
informações sobre o vínculo empregatício dos
funcionários e a pesquisa do IBGE não indica a
existência de administração indireta no
município.
6.5.1.6 Parcelamento do Solo
Na
área
estudada,
o
parcelamento do solo se apresenta originada
das antigas fazendas de gado na região, ainda
existentes, que deram lugar aos loteamentos
atuais e das antigas colônias de pescadores.
Podemos observar o uso misto
(residencial e comercial) onde a urbanização
apresenta-se como bairros solidificados, com
ruas pavimentadas, passeio para pedestres,
praças e vegetação, além de grande
concentração de comércios, serviços e
equipamentos urbanos mais antigos da cidade
como por exemplo, antigas igrejas e colégios
oriundos da época das primeiras ocupações.

COMERCIAL
E
SERVIÇOS LOCAIS
COMERCIAL
SERVIÇOS
BAIRRO

E
DE

COMERCIAL
SERVIÇOS
PRINCIPAIS

E

COMERCIAL
SERVIÇOS
TURISMO

E
DE

O município de São Francisco de
Itabapoana tem padrões arquitetônicos e de
urbanizações próprios.
A Lei n° 152 de 18/09/2003 definiu
os tipos de usos do solo e estabeleceu os
parâmetros de ocupação para cada um,
conforme quadro apresentado a seguir:

I – TAXA MÁXIMA
DE OCUPAÇÃO:
a) Uso comercial,
serviços e misto –
80% (oitenta por
cento).
b) Demais usos:
60% (sessenta
por cento).
II –
AFASTAMENTO
LATERAL: isento
para empenas
fechadas até o 3º
pavimento,
devendo
obedecer às
condições de
iluminação e
ventilação
estabelecidas no
Código de Obras,
e mínimo de 1,50
(um metro e
cinqüenta
centímetros),
caso não isento.
III
–

ÁREA DE EXPANSÃO
URBANA
Área mínima para o
lote, exigida nos
processos de
parcelamento, será de
360,00m2 (trezentos e
sessenta metros
quadrados), com
testada mínima de
10,00m (dez metros),
sendo de 15,00
(quinze) metros para
os lotes de esquina.
Art. 24. A ocupação do
lote nas áreas de
expansão urbana deve
obedecer aos seguintes
parâmetros:
I – TAXA MÁXIMA DE
OCUPAÇÃO: 60,00%
(sessenta por cento)
II – AFASTAMENTO DO
ALINHAMENTO: 5,0
(três) metros
III – AFASTAMENTO
LATERAL: mínimo de
1,50 (um metro e
cinqüenta centímetros)
IV – AFASTAMENTO
DOS FUNDOS – mínimo
de 3,00 metros, isento
para empenas
fechadas.

I – TAXA MÁXIMA DE
OCUPAÇÃO:
a) Uso comercial,
serviços e misto – 80%
(oitenta por cento).
b) Demais usos: 60%
(sessenta por cento).
II – AFASTAMENTO
LATERAL: isento para
empenas fechadas até
o 3º pavimento,
devendo obedecer às
condições de
iluminação e ventilação
estabelecidas no
Código de Obras, e
mínimo de 1,50 (um
metro e cinqüenta
centímetros), caso não
isento.
III – AFASTAMENTO
DOS FUNDOS – 3,00
(três) metros

AFASTAMENTO
DOS FUNDOS –
3,00 (três) metros

A Lei estabele ainda os usos: industria
urbana de pequeno porte; industria urbana de
médio porte; industria de grande porte; misto;
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saúde local; saúde principal; educação e
cultura; recreação e lazer; culto; público e
administrativo e rural. Sendo que para este uso
estabelece os seguintes parâmetros:
•

área do lote para parcelamentos na Área
Rural não poderá ser inferior a 1.200,00m2
(mil e duzentos metros quadrados) nem
superior a do módulo rural previsto para o
Município.

•

Na zona rural, não será permitido levantar
edificação a menos de três metros do
terreno vizinho.
6.5.1.7 Gabaritos

O município de São Francisco de
Itabapoana, que compõe a AII, apresenta
característica distinta em relação aos gabaritos
apresentados. As edificações são em sua
maioria com um ou dois pavimentos incluindo
áreas centrais e densamente ocupadas. Nos
bairros adjacentes, edificações de uso
residencial apresentam um pavimento sendo
que edificações de uso misto, comercial, hotéis
e pousadas apresentam no máximo três
pavimentos.

Figura 6.5.10: Rodoviária Municipal a ser construída

São Francisco de Itabapoana possui
4 agências bancárias, 15 agências de correios,
5 estabelecimentos hoteleiros. Quanto aos
equipamentos culturais, o município dispõe de
1 biblioteca, 7 escolas privadas e 133 escolas
públicas.

Figura 6.5.9: Exemplo de edificação de uso misto
Figura 6.5.11: Biblioteca Municipal

6.5.1.8 Equipamentos Urbanos
A AII do empreendimento oferece
todo tipo de equipamento urbano à população
do município de São Francisco de Itabapoana.
Os equipamentos urbanos que apresentam
estreita relação com o empreendimento,
podem-se destacar: hospitais, rodoviária,
terminais hidroviários e centro de educação
superior a distância.
A rodoviária municipal localizado no
centro da cidade, próximo à prefeitura de São
Francisco de Itabapoana, encontra-se em
construção.

6.5.1.9 Espaços Abertos de Uso Comunitário
O município de São Francisco do
Itabapoana oferece o maior espaço aberto de
uso comunitário que é a praia. São inúmeras
praias que funcionam como principal espaço de
lazer, prática desportiva, contemplação e
descanso para a população residente e turistas
que são atraídos pelo local. No entorno das
praias, observa-se a existência de alguns
pequenos restaurantes e pensões, que prestam
serviço aos moradores locais e turistas. As
praias funcionam também como local de
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trabalho de pescadores, ambulantes e outros,
que fizeram deste recurso natural seu local de
trabalho.
O município não possui quadras para a
prática desportiva, praças, parques e calçadões
que atendam bem à população. Para a prática
de esportes ou lazer, os habitantes contam com
instituições privadas, como clubes e campos de
futebol particulares.
Os centros comerciais e habitação
mais adensados estão localizados próximos a
estrada que liga a cidade ao município de
Campos dos Goytacazes, a BR-101. Tal motivo
é justamente pela proximidade com este
município, que oferece suporte necessário na
falta de infraestrutura na localidade.
6.5.1.10 Infraestrutura Social
A seguir são apresentadas as
principais características gerais do município
de São Francisco de Itabapoana. Estas
expõem de forma geral, dados pertinentes para
análises socioambientais que traçam o perfil do
município.

De
acordo
com
o
Estudo
Socioeconômico do TCE/RJ de 2018, o número
total de matrículas nos ensinos infantil,
fundamental e médio (regular, especial e/ou
EJA) de São Francisco de Itabapoana, em
2016, foi de 10.598 alunos, tendo evoluído para
10.821 em 2017, apresentando variação de
2,1% no número de estudantes.
Com relação ao ensino infantil, o
estudo indica que a rede municipal respondeu
por 93% das matrículas na Creche em 2017. O
número total de matrículas teve evolução de
13% no período de 2012 a 2017.
O quadro apresentado a seguir ilustra o
comparativo entre os anos de 2012 a 2017
quanto as unidades escolares, professores,
matrículas e indicadores – Creche – Total –
2012 a 2017.
O quadro apresentado a seguir ilustra o
comparativo entre os anos de 2012 a 2017
quanto as unidades escolares, professores,
matrículas e indicadores – Creche – Total –
2012 a 2017.

Educação
As informações relativas à educação
foram obtidas a partir de dados disponíveis do
IBGE – Censo Demográfico 2010 –
Característica da População e dos Domicílios:
Constatou-se que no CENSO
realizado no ano de 2010 no município de São
Francisco de Itabapoana, a população
alfabetizada e residente com 15 anos ou mais
é de 25.551 pessoas, ou seja, 1,61% da
população residente é alfabetizada, sendo
2,45% residentes da área urbana e 2,86% na
área rural.
De acordo com o censo de 2010, o
município de São Francisco de Itabapoana
possuia 54 creches. Eram 66 pré-escolas, com
1.865
estudantes.
O
total
de
65
estabelecimentos se dedicam ao ensino
fundamental, com 7.747 alunos matriculados,
3,25% nas 8 escolas estaduais e 1,54% nos 54
estabelecimentos da rede municipal. Os 9
estabelecimentos de ensino médio tiveram
1.224 matrículas sendo 1,01% na rede
estadual. Em 2009, estavam matriculados em
toda rede de ensino do município 10.836
alunos.

Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

Com relação a Pré-escola, a rede do
município de São Francisco de Itabapoana foi
responsável por 93% das matrículas em 2017,
identificando que houve variação de 11% na
quantidade de alunos matriculados na Préescola entre 2012 e 2017, conforme demonstra
o quadro apresentado a seguir.

Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

O panorama relativo ao Ensino
Fundamental indica que o
número de
matrículas oscilou em -6% no período,
conforme demonstra o quadro a seguir
apresentado.

Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018
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Ainda segundo o estudo, a rede
estadual de ensino não teve alunos
matriculados desde 2016. Observou-se que
mais de dois terços dos municípios
apresentaram redução na quantidade de
estabelecimentos da rede estadual, cujo
número de matrículas, em São Francisco de
Itabapoana, teve variação de -100%, conforme
ilustra o quadro apresentado a seguir.

Taxa de distorção série-idade no Ensino Fundamental – Redes – 2017
Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018
Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

Já na rede municipal, com 92% do
volume de matrículas em 2017, houve, no
período, variação de 13% no número de alunos,
com melhora do rateio de alunos por professor,
conforme demonstra o quadro a seguir
apresentado.

Os indicadores de aprovação por rede
de ensino de 2017 são ilustrativos do baixo
rendimento da rede pública e da hegemonia de
aprovação na rede particular, conforme ilustra
o gráfico a seguir.

Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

O indicador de distorção de idade por
série permite verificar o percentual de
estudantes com idade acima do adequado para
o ano em estudo. Com relação a este indicador,
o estudo apresenta o nível médio de distorção
por série no período analisado conforme o
gráfico a seguir.

Taxa de aprovação no Ensino Fundamental – Redes e total – 2017
Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

Quanto ao o número de alunos que
concluíram o curso fundamental em São
Francisco de Itabapoana, de um total de 366
em 1998 para 340 formandos em 2017, houve
variação de -7% no período, conforme ilustra o
gráfico apresentado a seguir.

Evolução da taxa de distorção série-idade - Ensino Fundamental – Total –
2012 a 2017-Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

O estudo informa ainda que mesmo
havendo uma tendência de redução de
distorção série-idade, se ocorre queda desse
indicador entre uma série e a seguinte no
decorrer dos anos, isso representa evasão
escolar. Em 2017, esse indicador por rede
publica se apresenta conforme quadro a seguir.

Concluintes do Ensino Fundamental – Redes e total – 1998 a 2017
Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

No Ensino Médio, São Francisco de
Itabapoana o número de matrículas oscilou em
1% no período de 2012 a 2017, com aumento
no quadro de docentes, influenciando
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proporcionalmente no rateio de alunos por
professor, conforme ilustra o quadro a seguir.

Unidades escolares, professores, matrículas e indicadores – Ensino
Médio – Total – 2012 a 2017 - Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ2018

Com relação a rede estadual, com 98%
do volume de matrículas em 2017 observou-se
que houve variação de 1% na quantidade de
alunos matriculados no período conforme
ilustra o quadro a seguir apresentado.

Taxa de aprovação no Ensino Médio – Redes – 2017
Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

Com relação ao número de alunos
que concluíram o curso observou-se que os
formandos foram em número de 249 em 1998,
passando para 240 em 2017, com variação de
-4% no período, conforme ilustra o gráfico
apresentado a seguir.

Unidades escolares, professores, matrículas e indicadores – Ensino Médio
– Rede estadual – 2012 a 2017 - Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ2018

Observou-se neste estudo, que houve,
neste período, variação de 1% na quantidade
de alunos matriculados no período, conforme
demonstram os gráficos a seguir que
apresentam o nível médio de distorção por
série.
Concluintes do Ensino Médio – 1998-2017
Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

No ensino de jovens e adultos, São
Francisco de Itabapoana teve um total de 757
alunos matriculados em 2017, sendo 31% na
rede estadual e 69% na municipal.
Não havia curso de graduação
presencial no ensino superior em 2016 (último
dado disponível).

Taxa de distorção série-idade – Ensino Médio – Total – 2012 a 2017
Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

Evolução da taxa de distorção série-idade total – Ensino Médio – Redes –
2017 - Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

De acordo com os dados do IBGE, o
panorama da educação no Município
apresentava os seguintes números nas datas
indicadas:
•

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos
de idade (2010) – 98%

•

IDEB- Anos iniciais do ensino
fundamental (Rede Pública) (2017) –
4,6

Notas médias e variação do Ideb do Ensino Fundamental – rede
municipal local – 2005 a 2017 Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ2018
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•

IDEB – Anos finais do ensino
fundamental (Rede Pública) (2017) –
3,5

Notas médias e variação do Ideb do Ensino Fundamental – rede
estadual local – 2005 a 2017 - Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ2018

Regular

EJA

Infantil

1º
Segmento
(1º ao 5º
ano)

2º
Segmento
(6º ao 9º
ano)

1º
Segmento
(1º ao 5º
ano)

2º
Segmento
(6º ao 9º
ano)

Berçário
– 250
Maternal
– 271
Bloco I –
525
Bloco II632
Bloco III614
2.292
alunos

1º ano729
2º ano730
3º ano709
4º ano729
5º ano685
3.582
alunos

6º ano713
7º ano679
8º ano597
9º ano513
-

1º ano04
2º ano01
3º ano07
4º ano06
5º ano12

6º ano90
7º ano75
8º ano79
9º ano59
-

2.502
alunos

30 alunos

303
alunos

Concluem o Ensino Fundamental uma
média de 480 alunos, ou seja uma taxa de 13%.
Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017)

Conforme de observa no gráfico acima
da evolução do IDEB no Município, o índice
em 2017 encontrava-se bem abaixo da meta
estabelecida.
•
•
•
•
•
•

Matriculas no ensino fundamental
(2018) – 6.767 matrículas
Matrículas no ensino médio (2018) –
1.242 matrículas
Docentes no ensino fundamental
(2018) – 414 docentes
Docentes do ensino médio (2018) –
136 docentes
Número de estabelecimentos do ensino
fundamental – 50 escolas
Número de estabelecimentos do ensino
médio – 9 escolas

De acordo com os últimos dados,
relativos ao ano de 2020, fornecidos pela
Secretaria Municipal de Educação, o Município,
indica que o Município conta com 11 creches e
48 escolas municipais.
As escolas municipais atendem a 7.481
alunos.
As creches atendem a uma média
1.228 alunos.
As escolas municipais atendem um
total de 8.709 alunos.

A taxa de reprovação no Ensino
Fundamental I é de 16% e a de Ensino
Fundamental II é de 17,8%.
ALUNOS - Quadro Físico Social 2020
Total de Alunos
Atendidos
Sexo Masculino

4.506

51,73%

Sexo Feminino

4.203

48,27%

154

1,77%

Mora na Zona Urbana

4.714

54,15%

Mora na Zona Rural

3.945

45,30%

Utiliza Transporte Escolar 4.122

47,35%

Possui Benefício

1.559

17,91%

Cor/Raça Branca

Possui Necessidade
Especial

3.697

42,46%

Cor/Raça Preta

475

5,46%

Cor/Raça Parda

3.302

37,93%

Cor/Raça Amarela

15

0,17%

Cor/Raça Indígena

10

0,11%

1.206

13,85%

434

4,99%

Idade de 3 à 5 anos

1.686

19,37%

Idade de 6 à 10 anos

2.958

33,98%

Idade de 11 à 16 anos

3.188

36,62%

440

5,05%

Cor/Raça Não Declarado
Idade até 2 anos

Idade de 17 ou mais anos

Ainda de acordo com a Secretaria
Municipal de educação o número de alunos
matriculados por ano de escolaridade em 2020,
se apresenta conforme descrito na tabela
abaixo:
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8.709

A Secretaria Municipal de Educação
conta na grade curricular com a Disciplina de
Empreendedorismo que é ofertada aos alunos
do Ensino Fundamental II.
A SMEC atende alunos na EJA em
diversas
modalidades:presencial,
semipresencial e EJA diurna.
A seguir encontra-se apresentado o
quadro com a listagem das escolas e creches
do Município com a quantidade de alunos por
escolaridade.
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Escola
C.E.M. Cicero Muylaert de Menezes
C.E.M. de Floresta
C.E.M. Jalily Pinheiro Acruche
C.E.M. José da Silva Leite
C.E.M. Manoelina de Souza Rodrigues
C.E.M. Maria da Conceição Silva Sales
C.E.M. Mayara Gonçalves Arêas Silva
C.E.M. Professora Marly Linhares Menezes
C.E.M. Rita de Cássia Melgaço
C.E.M. Rodrigo Barros Gomes
C.E.M. Zenilda Freire Manhães Barreto
E.M. Abelino José de Souza
E.M. Ailton Xavier
E.M. Álvaro Mendes
E.M. Anésia Caetano Rangel
E.M. Aníbal Abreu Viana
E.M. Antônio Paes Viana
E.M. Arício Leite Linhares
E.M. Aventina Maria Ferreira
E.M. Benedito Pereira Macedo
E.M. Boa Vista
E.M. Décio Machado
E.M. Dirceu Dias da Silva
E.M. Dolores Francisca de Melo
E.M. Domingos Santos
E.M. Edson Ferreira Bento
E.M. Ernesto José Henriques
E.M. Estelita de Araújo Crespo
E.M. Francisca Alves de Azevedo
E.M. Francisco Antonio
E.M. Herval Luiz dos Santos Batista
E.M. Ilda Muylaert Machado
E.M. João Batista de Almeida
E.M. João Paes Viana
E.M. João Rangel Pessanha
E.M. José Estevam Linhares Machado
E.M. José Gomes Pereira
E.M. Josefino Barros de Menezes
E.M. Júlio Pereira de Miranda

Ber

15
17
34
15
15
21
27
24
31
28
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Infantil
Mat
B1
14
19
33
15
17
26
32
30
31
34
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
10
43
13
13
26
30
15
28
41
12
5
3
3
4
16
9
11
6
5
0
0
0
0
3
9
2
14
0
7
0
8
8
7
2
3
5
1
9

B2

11
4
51
14
10
23
24
23
36
45
0
5
2
1
2
13
5
15
14
2
2
0
0
8
6
11
4
21
1
8
0
11
14
5
3
2
8
7
9

B3

4
0
47
10
6
18
21
0
32
34
0
4
2
3
7
10
8
15
20
4
3
0
0
5
4
2
4
24
2
6
0
5
9
4
0
3
8
5
13

72

0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
0
13
5
4
4
16
16
12
19
7
0
52
0
0
18
11
4
50
2
10
26
11
18
14
3
7
10
7
19

Regular
1º Segmento
2º
3º 4º
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
4
7
4
21
11
15
15
4
7
59
48
0
13
4
6
57
4
9
34
10
12
16
5
10
12
3
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
6
6
15
15
15
25
10
3
43
51
0
12
13
5
49
1
12
32
9
18
15
3
11
11
7
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
3
8
3
21
9
16
26
9
4
40
62
0
12
6
2
39
1
7
44
14
18
11
4
0
8
5
18

5º

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
5
3
14
10
19
15
8
2
40
39
0
5
7
3
53
3
14
62
10
17
11
8
0
9
2
13

6º

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
28
0
0
46
52
0
53
0
0
71
0
0
82
29
70
18
0
0
0
0
0

2º Segmento
7º
8º
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
23
0
0
30
50
0
60
0
0
69
0
0
84
24
59
25
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
24
0
0
36
40
0
52
0
0
70
0
0
49
33
73
17
0
0
0
0
0

9º

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
15
0
0
36
31
0
38
0
0
65
0
0
47
24
46
19
0
0
0
0
0

I

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0

EJA
1º Segmento
II
III
IV
V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0

VI

2º Segmento
TOTAL
VII VIII IX

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0

51
50
208
67
61
114
134
92
158
238
55
62
21
37
33
224
83
118
240
49
21
382
373
13
276
63
30
597
14
73
615
188
362
162
28
36
71
37
114

E.M. Laudelina da Silva Moreira
E.M. Macarino Rosa de Moraes
E.M. Manoel Alves de Carvalho
E.M. Manoel Azeredo
E.M. Manoel Gomes da Silva Lemos
E.M. Manoel Gomes do Nascimento
E.M. Manoel Ribeiro da Hora
E.M. Manoelina de Souza Rodrigues
E.M. Maria Joaquina do Espirito Santo
E.M. Miguel Nunes Barbosa
E.M. Moranguinho
E.M. Otávio Pinto de Oliveira
E.M. Profª Dalria M. Gomes Macedo Gonçalves
E.M. Raphael Pereira Mayerhoffer
E.M. Saleno Simão
E.M. Salvino da Silva Arruda
E.M. Santo Amaro
E.M. Tibúrcio Barreto
E.M. Victor Sarlo
E.M. Victor Sarlo Dutra
TOTAL GERAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271

9
3
2
2
8
2
3
13
9
8
17
6
35
3
4
6
3
0
9
5
525

13
6
2
4
14
3
10
17
10
16
26
11
42
7
1
12
2
1
10
5
632

16
13
7
1
11
2
22
20
9
6
36
12
74
1
3
16
6
0
14
3
614

36
21
9
0
22
1
8
31
13
16
21
18
62
11
3
17
5
3
12
6
729

19
17
11
8
21
4
15
31
3
10
37
19
82
3
7
15
1
1
6
4
730

28
11
10
6
13
1
9
26
4
10
43
20
55
10
5
20
4
4
9
9
709

27
19
2
2
16
5
13
43
4
11
30
18
80
7
8
17
8
5
11
2
729

30
11
6
3
17
7
12
35
3
13
35
16
69
4
5
12
6
3
15
3
685

0
0
29
0
46
0
0
65
0
25
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
713

0
0
17
0
46
0
0
70
0
18
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
679

0
0
18
0
34
0
0
45
0
15
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
597
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0
0
17
0
27
0
0
53
0
17
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
513

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12

0
31
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
90

0
23
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
75

0
22
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
79

0
9
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
59

178
186
130
26
275
25
92
488
55
165
245
120
802
46
36
115
35
17
86
37
8.709

O município possui também ensino
superior, não presencial, através da Fundação
Centro de Ciências e Educação Superior a
Distância do Estado do Rio de Janeiro –
CECIERJ (consórcio CEDERJ), onde foi
firmado um convênio entre a Prefeitura
Municipal de São Francisco de Itabapoana e o
Centro de Educação a Distância, oferecendo
cursos de Ciências Biológicas, Matemática e
Pedagogia. O consórcio é restrito aos cursos de
graduação sendo todos autorizados e
reconhecidos pelo MEC. Fazem parte as
universidades: UFF, UENF, UNIRIO, RURAL e
UFRJ.

Remuneração média ponderada por carga horária padronizada –
Município – 2014 - Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

Quanto
a
remuneração
dos
professores,
segundo
o
Estudo
Socioeconômico do TCE/RJ de 2018, a partir
do pareamento das bases de dados do Censo
Escolar com a Relação Anual de Informações
Sociais – Rais, do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – Inep, ligado ao Ministério da
Educação, divulgou em junho de 2017 um
estudo pioneiro sobre a remuneração média
dos docentes em exercício na educação básica
brasileira.
Para chegar à remuneração média, a
jornada de trabalho foi padronizada. O
levantamento revela que a maior remuneração
é dos professores da rede federal de ensino,
que atuam, prioritariamente, no Ensino Médio.
A rede municipal, 45 vezes maior que a federal,
paga menos da metade. E a rede privada tem
os salários mais baixos.
Ainda segundo o estudo citado, os
dados revelam disparidades regionais e interregionais na remuneração de professores. Há
casos de estados em que os professores fazem
20 horas semanais e, mesmo assim, têm
remuneração maior que professores com carga
de 40 horas semanais, apesar de o MEC
determinar um piso nacional.
O estudo informa também que a
Secretaria de Estado de Educação solicitou a
exclusão do resultado da rede estadual
alegando haver equivoco na informação da
carga horária contratual na RAIS gerando uma
informação que não corresponde.
O resultado deste estudo referente ao
Município de São Francisco de Itabapoana
encontra-se no quadro apresentado a seguir.

Figura 6.5.12: CIEP

Figura 6.5.13: Colégio Estadual

Sistema de Saúde
Nos levantamentos executados para
este estudo junto ao IBGE, de acordo com o
censo de 2010, a rede de sistema de saúde de
São Francisco do Itabapoana é carente com
relação
ao
atendimento
emergencial,
atendimento especializado e número de leitos.
Como pode ser analisado na tabela abaixo, não
há estabelecimentos de saúde federais ou
estaduais.
Total de estabelecimentos
de Saúde:

28 estabelecimentos

Total
de
estabelecimentos de Saúde
públicos:

26 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
público federal:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
público estadual:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
público municipal:

26 estabelecimentos
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Total de estabelecimentos
de Saúde privados:

2 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
privados com fins lucrativos:

2 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
privados sem fins lucrativos:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
privados SUS:

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com internação:

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com internação público:

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com internação privado:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
sem internação:

26 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
sem internação público:

24 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
sem internação privado:

2 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com apoio à diagnose e
terapia:

Estabelecimentos de Saúde
especializado sem internação
privado:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
especializado sem internação
privado (SUS):

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com especialidades com
internação:

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com especialidades com
internação privado:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com especialidades com
internação privado (SUS):

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com especialidades sem
internação:

22 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com especialidades sem
internação público:

20 estabelecimentos

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com especialidades sem
internação privado:

2 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com apoio à diagnose e
terapia público:

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com especialidades sem
internação privado (SUS):

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com apoio à diagnose e
terapia privado:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
geral com internação:

0 estabelecimentos
0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
SUS (Privados):

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
geral com internação público:

0 estabelecimentos

Privado com internação:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
geral com internação privado:

Privado sem internação:

1 estabelecimentos

0 estabelecimentos

Com apoio à diagnose e
terapia:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
geral com internação privado
(SUS):

3 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
especializado
com
internação:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
geral sem internação:
Estabelecimentos de Saúde
geral sem internação público:

3 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
especializado com internação
público:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
geral sem internação privado:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
especializado com internação
privado:

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
geral sem internação privado
(SUS):

0 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
especializado com internação
privado (SUS):

0
estabelecimentos

Leitos para internação em
Estabelecimentos de Saúde:

56 leitos
56 leitos

Estabelecimentos de Saúde
especializado
sem
internação:

2 estabelecimentos

Leitos para internação em
Estabelecimentos de Saúde
públicos:

0 leitos

Estabelecimentos de Saúde
especializado sem internação
público:

2 estabelecimentos

Leitos para internação em
Estabelecimentos de Saúde
público federal:
Leitos para internação em
Estabelecimentos de Saúde
público estadual:

0 leitos
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Leitos para internação em
Estabelecimentos de Saúde
público municipal:

56 leitos

Leitos para internação em
Estabelecimentos de Saúde
privado:

0 leitos

Leitos para internação em
Estabelecimentos de Saúde
privado SUS:

0 leitos

0 equipamentos

Raio X até 100mA:

0 equipamentos

Raio X de 100 a 500mA:

3 equipamentos

Raio X mais de 500mA:

0 equipamentos

Estabelecimentos de Saúde
que prestam serviço ao SUS:

Estabelecimentos de Saúde
com
atendimento
ambulatorial:

27 estabelecimentos

Sem atendimento médico:

1 estabelecimentos

Com atendimento médico em
especialidades básicas:

26 estabelecimentos

Com atendimento médico em
outras especialidades:

4 estabelecimentos

Com
atendimento
odontológico com dentista:

20 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde
com
atendimento
de
emergência:

1 estabelecimentos

Com
atendimento
emergência Pediatria:

de

1 estabelecimentos

Com
atendimento
emergência Obstetrícia:

de

1 estabelecimentos

Com
atendimento
emergência Psiquiatria:

de

0 estabelecimentos

Com
atendimento
emergência Clínica:

de

1 estabelecimentos

Com
atendimento
emergência Cirurgia:

de

0 estabelecimentos

Com
atendimento
de
emergência
Traumato
Ortopedia:

1 estabelecimentos

Com
atendimento
de
emergência Neuro Cirurgia:

0 estabelecimentos

Com
atendimento
de
emergência Cirurgia Buco
Maxilofacial:

0 estabelecimentos

Outros:

0 estabelecimentos

Equipamentos disponíveis:
Mamógrafo com comando
simples:

1 equipamentos

Mamógrafo
taxia:

estéreo-

0 equipamentos

Raio X para densitometria
óssea:

0 equipamentos

Tomógrafo:

0 equipamentos

Ressonância magnética:

0 equipamentos

Ultrassom doppler colorido:

2 equipamentos

Eletrocardiógrafo:

6 equipamentos

Eletroencefalógrafo:

0 equipamentos

com

Equipamento de hemodiálise:

Ambulatorial:

25 estabelecimentos

Internação:

1 estabelecimentos

Emergência:

1 estabelecimentos

UTI/CTI:

0 estabelecimentos

Diálise:

0 estabelecimentos

Fonte: IBGE (2010)
Tabela 6.5-01: Serviço de saúde (2009)

De acordo com Estudo Socieconomico
do TCE/RJ de 2018, os dados coletados no
sistema Datasus, e apresentados a seguir,
referem-se à rede local e aos recursos
materiais e humanos disponíveis em São
Francisco de Itabapoana.

Estabelecimentos por tipo – Município – Dezembro 2017 -Fonte: Estudo
Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

Distribuição de leitos hospitalares – Município – Dezembro 2017
Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

O Cadastro Nacional de Equipamentos
de Saúde dispõe dos dados sobre os
equipamentos existentes, aqueles que se
encontram em uso e os que estão disponíveis
para o SUS. O quadro a seguir apresenta um
resumo do quadro no município.

Recursos Físicos – Equipamentos – Município – Dezembro 2017
Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018
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Os recursos humanos disponíveis para
a população de São Francisco de Itabapoana,
de acordo com o estudo são os seguintes:

Esses animais possuem presas,
ferrões, cerdas, espinhos entre outros, capazes
de envenenar as vítimas.
Na Região de Saúde Norte, onde o
Município de São Francisco de Itabapoana
foram registrados: 9 casos em 2018 e 147
casos em 2019.

Recursos Humanos – Ocupações – Município – Dezembro 2017
Fonte: Estudo Sócioeconomico-TCE/RJ-2018

Dentre este número de casos no
Município de São Francisco de Itabapoana
foram registrados: 0 casos em 2018 e 71 casos
em 2019.


Botulismo

O
botulismo
é
uma
doença
neuroparalítica grave, não contagiosa, causada
pela ação de uma potente toxina produzida pela
bactéria Clostridium botulinum. É uma doença
bacteriana rara, que entra no organismo por
meio de machucados ou pela ingestão de
alimentos contaminados, principalmente os
enlatados e os que não têm preservação
adequada.
Figura 6.5.14: Posto de Saúde no bairro Gargaú

A doença pode levar à morte por
paralisia da musculatura respiratória.

De acordo com o IBGE, a taxa de
mortalidade infantil em 2017 no município era
de 11,04 óbtitos por mil nascidos vivos.

Embora existam três formas do
botulismo ser diagnosticado, em todas elas as
manifestações
são
neurológicas
e/ou
gastrointestinais.

Casos de Doenças e Agravos
Em consulta ao Portal da Saúde do
Ministério da Saúde, nas informações de saúde
sobre epidemiologia e morbidades, sistema de
agravos de notificações, sinan net, cadastradas
pelo Datasus são:


As formas do botulismo são: Alimentar,
por ferimentos e intestinal.
Na Região de Saúde Norte, onde o
Município de São Francisco de Itabapoana
foram registrados: 1 caso em 2018 e nenhum
em 2019.

Acidentes com animais peçonhentos

Animais peçonhentos são aqueles que
produzem peçonha (veneno) e têm condições
naturais para injetá-la em presas ou
predadores.
Essa
condição
é
dada
naturalmente por meio de dentes modificados,
aguilhão, ferrão, quelíceras, cerdas urticantes,
nematocistos entre outros.
Os animais peçonhentos que mais
causam acidentes no Brasil são algumas
espécies de: serpentes; escorpiões; aranhas;
lepidópteros (mariposas e suas larvas);
himenópteros (abelhas, formigas e vespas);
coleópteros (besouros); quilópodes (lacraias);
peixes e cnidários (águas-vivas e caravelas).

No Município de São Francisco de
Itabapoana não foram registrados nenhum
caso neste período.


A cólera é uma doença bacteriana
infecciosa intestinal aguda, transmitida por
contaminação fecal-oral direta ou pela ingestão
de água ou alimentos contaminados.
Frequentemente, a infecção é assintomática ou
causa diarreia leve. Pode também se
apresentar de forma grave, com diarreia
aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor
abdominal e cãibras. Quando não tratada
prontamente, pode ocorrer desidratação
intensa, levando a graves complicações e até
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mesmo ao óbito. A doença está ligada
diretamente ao saneamento básico e à higiene.
O período de incubação da bactéria,
tempo que leva para provocar os primeiros
sintomas no organismo, varia de algumas horas
a 5 dias da infecção. Na maioria dos casos,
esse período é de 2 a 3 dias.
O período de transmissibilidade
perdura enquanto a pessoa estiver eliminando
a bactéria nas fezes, o que ocorre, na maioria
dos casos, até poucos dias após a cura. Para
fins de vigilância, o período aceito como padrão
é de 20 dias.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana
neste período.


Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana
neste período.


Doença de Chagas Agudas

A
doença
de
Chagas
(ou
Tripanossomíase americana) é a infecção
causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi.
Apresenta uma fase aguda (doença de
Chagas aguda – DCA) que pode ser
sintomática ou não, e uma fase crônica, que
pode se manifestar nas formas indeterminada,
cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana
neste período.

Coqueluche


A coqueluche é uma infecção
respiratória, transmissível e causada por
bactéria. Está presente em todo o mundo. Sua
principal característica são crises de tosse
seca. Pode atingir, também, tranqueia e
brônquios.
Crianças menores de seis meses
podem
apresentar
complicações
da
coqueluche que, se não tratada corretamente,
pode levar à morte.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana
neste período.


Difteria

A difteria é uma doença transmissível e
causada por bactéria que atinge as amígdalas,
faringe, laringe, nariz e, ocasionalmente, outras
partes do corpo, como pele e mucosas.
Dependendo do tamanho e de onde as
placas aparecerem, a pessoa pode sentir
dificuldade de respirar.
A principal forma de prevenção é por
meio da vacina pentavalente.
A presença de placas na cor brancoacizentada nas amígdalas e partes próximas é
o principal sintoma da difteria. Em casos mais
graves, porém raros, podem aparecer inchaços
no pescoço e gânglios linfáticos

A esquistossomose é uma doença
parasitária
causada
pelo Schistosoma
mansoni. Inicialmente
a
doença
é
assintomática, mas pode evoluir e causar
graves problemas de saúde crônicos, podendo
haver internação ou levar à morte. No Brasil, a
esquistossomose é conhecida popularmente
como “xistose”, “barriga d’água” ou “doença dos
caramujos”.
A pessoa adquire a infecção quando
entra em contato com água doce onde existam
caramujos infectados pelos vermes causadores
da esquistossomose. Os vermes, uma vez
dentro do organismo da pessoa, vivem nas
veias do mesentério e do fígado. A maioria dos
ovos do parasita se prende nos tecidos do
corpo humano e a reação do organismo a eles
pode causar grandes danos à saúde.
O período de incubação, ou seja,
tempo que os primeiros sintomas começam a
aparecer a partir da infecção, é de duas a seis
semanas.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana
neste período.
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Febre Amarela

A febre amarela é uma doença
infecciosa febril aguda, causada por um vírus
transmitido por mosquitos vetores, e possui
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dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há
transmissão em área rural ou de floresta) e
urbano.

No Brasil duas espécies de riquétsias
estão associadas a quadros clínicos da Febre
Maculosa:

O vírus é transmitido pela picada dos
mosquitos transmissores infectados e não há
transmissão direta de pessoa a pessoa.

• Rickettsia rickettsii, que produz a doença
grave registrada no norte do estado do
Paraná e nos Estados da Região Sudeste.

A febre amarela tem importância
epidemiológica por sua gravidade clínica e
potencial de disseminação em áreas urbanas
infestadas pelo mosquito Aedes aegypti.

• Rickettsia sp. cepa Mata Atlântica, que tem
sido registrada em ambientes de Mata
Atlântica, produzindo quadros clínicos
menos graves.

É uma doença de notificação
compulsória imediata, ou seja, todo evento
suspeito (tanto morte de primatas não
humanos, quanto casos humanos com
sintomatologia
compatível)
deve
ser
prontamente comunicado, em até 24 horas
após a suspeita inicial, às autoridades locais
competentes pela via mais rápida (telefone, fax,
email, etc). Às autoridades estaduais de saúde
cabe notificar os eventos de febre amarela
suspeitos ao Ministério da Saúde.
Atualmente, a febre amarela silvestre
(FA) é uma doença endêmica no Brasil (região
amazônica). Na região extra-amazônica,
períodos
epidêmicos
são
registrados
ocasionalmente,
caracterizando
a
reemergência do vírus no País.
O padrão temporal de ocorrência é
sazonal, com a maior parte dos casos incidindo
entre dezembro e maio, e com surtos que
ocorrem com periodicidade irregular, quando o
vírus encontra condições favoráveis para a
transmissão
(elevadas
temperatura
e
pluviosidade; alta densidade de vetores e
hospedeiros primários; presença de indivíduos
suscetíveis; baixas coberturas vacinais;
eventualmente, novas linhagens do vírus),
podendo se dispersar para além dos limites da
área endêmica e atingir estados das regiões
Centro.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana
neste período.


Febre Maculosa

A febre maculosa é uma doença
infecciosa, febril aguda e de gravidade variável.
Ela pode variar desde as formas clínicas leves
e atípicas até formas graves, com elevada taxa
de letalidade. A febre maculosa é causada por
uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida
pela picada do carrapato.

No Brasil, os principais vetores e
reservatórios são os carrapatos do gênero
Amblyomma, tais como A. sculptum (= A.
cajennense) conhecido como carrapato estrela.
A.
aureolatum e A.
ovale.
Entretanto,
potencialmente, qualquer espécie de carrapato
pode ser reservatório da bactéria causadora da
Febre Maculosa, como por exemplo, o
carrapato do cachorro.
A Febre Maculosa, se não tratada
adequadamente, pode evoluir para quadros
graves e levar a pessoa à morte.
No Estado do Rio de Janeiro os
casos registrados foram7 casos em 2018 e 1
caso em 2019.
Não houve registro de nenhum caso
no Município de São Francisco de Itabapoana
neste período.


A Febre Tifoide é uma doença
bacteriana aguda, causada pela Salmonella
enterica sorotipo Typhi, de distribuição mundial.
A doença está diretamente associada a baixos
níveis socioeconômicos, principalmente em
regiões com precárias condições de
saneamento básico, higiene pessoal e
ambiental. Se não tratada adequadamente, a
Febre Tifoide pode matar.
Nesse contexto, a Febre Tifoide está
praticamente eliminada de países onde esses
problemas foram superados. No Brasil, a
doença ocorre sob a forma endêmica em
regiões isoladas, com algumas epidemias onde
as condições de vida são mais precárias,
especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
A infecção recorrente por Salmonella é
uma das condições clínicas marcadoras da
AIDS/HIV. Em regiões onde a bactéria
causadora da Febre Tifoide é endêmica, a
incidência da doença pode ser de 25 a 60 vezes
maior entre indivíduos HIV positivos que em
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soronegativos. Os indivíduos HIV positivos
assintomáticos podem apresentar doença
semelhante ao imunocompetente e boa
resposta ao tratamento usual. Doentes com
aids (doença definida) podem apresentar Febre
Tifoide particularmente grave e com tendência
a recaídas.

De acordo com o Sinan – Sistema de
Agravos de Notificações, os últimos registros
que constam relativos ao estado do Rio de
Janeiro referem-se aos anos de 2014 a 2016,
com os casos por município de atendimento
atual Região de Saúde (CIR) conforme a
seguir.

Na Região de Saúde Norte, onde se
encontra o Município de São Francisco de
Itabapoana foram registrados:1 caso em 2018
e 1 caso em 2019.
Não houve registro de nenhum caso no
Município de São Francisco de Itabapoana
neste período.


Com relação ao Município de São
Francisco de Itabapoana os registros de casos
se apresentam como a seguir

Hanseníase

A hanseníase, conhecida antigamente
como Lepra, é uma doença crônica,
transmissível, de notificação compulsória e
investigação obrigatória em todo território
nacional. Possui como agente etiológico
o Mycobacterium leprae, bacilo que tem a
capacidade de infectar grande número de
indivíduos, e atinge principalmente a pele e os
nervos periféricos com capacidade de
ocasionar lesões neurais, conferindo à doença
um alto poder incapacitante, principal
responsável pelo estigma e discriminação às
pessoas acometidas pela doença.
A infecção por hanseníase pode
acometer pessoas de ambos os sexos e de
qualquer idade. Entretanto, é necessário um
longo período de exposição à bactéria, sendo
que apenas uma pequena parcela da
população infectada realmente adoece.
A hanseníase é uma das doenças mais
antigas da humanidade. As referências mais
remotas datam de 600 a.C. e procedem da
Ásia, que, juntamente com a África, são
consideradas o berço da doença. Entretanto, a
terminologia hanseníase é iniciativa brasileira
para minimizar o preconceito secular atribuído
à doença, adotada pelo Ministério da Saúde em
1976. Com isso, de acordo com a Lei nº 9.010,
de 29 de março de 1995, o termo "Lepra" e seus
derivados não poderão ser utilizados na
linguagem empregada nos documentos oficiais
da
Administração
centralizada
e
descentralizada da União e dos Estadosmembros.
O Brasil ocupa a 2ª posição do mundo,
entre os países que registram casos novos. Em
razão da elevada carga, a doença permanece
como um importante problema de saúde
pública no País.

Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana nos
anos de 2018 e 2019.


A Hantavirose é uma zoonose viral
aguda, cuja infecção em humanos, no Brasil, se
apresentam
na
forma
da
Síndrome
Cardiopulmonar por Hantavírus. Na América do
Sul,
foi
observado
importante
comprometimento cardíaco, passando a ser
denominada de Síndrome Cardiopulmonar por
Hantavírus (SCPH). Os hantavírus possuem
como reservatórios naturais alguns roedores
silvestres, que podem eliminar o vírus pela
urina, saliva e fezes. Os roedores podem
carregar o vírus por toda a vida sem adoecer. A
hantavirose é causada por um vírus RNA,
pertencente à família Bunyaviridae, gênero
Hantavirus
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana
neste período.
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Hepatite

As hepatites virais são um grave
problema de saúde pública no Brasil e no
mundo. É uma infecção que atinge o fígado,
causando alterações leves, moderadas ou
graves. Na maioria das vezes são infecções
silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas.
Entretanto, quando presentes, podem se
manifestar como: cansaço, febre, mal-estar,
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tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e
olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

Quanto a taxa de incidência da hepatite
B por sexo e por ano:

No Brasil, as hepatites virais mais
comuns são causadas pelos vírus A, B e C.
Existem ainda, com menor frequência, o vírus
da hepatite D (mais comum na região Norte do
país) e o vírus da hepatite E, que é menos
frequente no Brasil, sendo encontrado com
maior facilidade na África e na Ásia.

Casos de hepatite B e taxa de incidência (por 100.000 habitantes)
por sexo ano e notificação – 1999-2018

As infecções causadas pelos vírus das
hepatites B ou C frequentemente se tornam
crônicas.
Contudo,
por
nem
sempre
apresentarem sintomas, grande parte das
pessoas desconhecem ter a infecção. Isso faz
com que a doença possa evoluir por décadas
sem o devido diagnóstico. O avanço da
infecção compromete o fígado sendo causa de
fibrose avançada ou de cirrose, que podem
levar ao desenvolvimento de câncer e
necessidade de transplante do órgão.

Quanto a taxa de incidência da hepatite
C por ano:

Casos de hepatite C e taxa de incidência (por 100.000 habitantes)
por ano de notificação – 1999-2018

Quanto a taxa de incidência da hepatite
C por sexo e por ano:

Casos de hepatite C e taxa de incidência (por 100.000 habitantes)
por sexo ano e notificação – 1999-2018

O impacto dessas infecções acarreta
em aproximadamente 1,4 milhões de mortes
anualmente no mundo, seja por infecção
aguda, câncer hepático ou cirrose associada as
hepatites. A taxa de mortalidade da hepatite C,
por exemplo, pode ser comparada ao HIV e
tuberculose.

Quanto a taxa de incidência da hepatite
D por sexo e por ano:

No município de São Francisco de
Itabapoana, segundo os dados do Portal da
Saúde, os casos de hepatites virais que foram
registrados no período de 1999 a 2018, foram:

Quanto aos óbitos por tipo de hepatite
e por ano:

Casos de hepatite C e taxa de incidência (por 100.000 habitantes)
por sexo ano e notificação – 1999-2018

Como se observa pelos dados acima,
desde 2017 não são registrados casos de
hepatites virais no município.
 Influenza pandemica

Casos de hepatites virais por tipo e ano de notificação-1999-2019

Quanto a taxa de incidência da hepatite
A por ano:

Casos de hepatite A e taxa de incidência (por 100.000 habitantes) por
ano de notificação – 1999-2018

Quanto a taxa de incidência da hepatite
A por sexo e por ano:

Casos de hepatite A e taxa de incidência (por 100.000 habitantes) por
sexo ano e notificação – 1999-2018

Quanto a taxa de incidência da hepatite
B por ano:

Casos de hepatite B e taxa de incidência (por 100.000 habitantes) por
ano de notificação – 1999-2018

Vírus da Influenza pertence à família
Ortomixiviridae. São vírus RNA de hélice única,
que
se
subdividem
em
três
tipos
antigenicamente distintos: A, B e C. Os tipos A,
responsáveis pela ocorrência da maioria das
epidemias de gripe, são mais suscetíveis a
variações antigênicas, razão pela qual,
periodicamente,
suas
variantes
sofrem
alterações na estrutura genômica, contribuindo
para a existência de diversos subtipos.
São classificados de acordo com os
tipos de proteínas que se localizam em sua
superfície, chamadas de hemaglutinina (H) e
neuraminidase (N). A proteína H está
associada à infecção das células do trato
respiratório superior, onde o vírus se multiplica;
enquanto a proteína N facilita a saída das
partículas virais do interior das células
infectadas.
Nos vírus influenza A humanos, já
foram caracterizados três subtipos de
hemaglutinina imunologicamente distintos (H1,
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H2 e H3) e duas neuraminidases (N1 e N2). A
nomenclatura dos vírus influenza definida pela
OMS inclui, na seguinte ordem: tipo de vírus
influenza; localização geográfica onde o vírus
foi isolado pela primeira vez; o número da série
que recebe no laboratório e; ano do isolamento.
Quando é influenza do tipo A, a descrição dos
antígenos de superfície do vírus, ou seja, da
hemaglutinina e da neuraminidase, é
apresentada entre parênteses, como, por
exemplo, A/Sydney/5/97(H3N2).
Na Região Sudeste, onde se encontra
o Município de São Francisco de Itabapoana
foram registrados:4.491 casos em 2010 e
nenhum caso até 2019.
No Município de São Francisco de
Itabapoana foram registrados: 9 casos em 2009
e nenhum até 2019.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana nos
anos de 2018 e 2019.
 Intoxicação exógena
Intoxicação exógena é o conjunto de
sintomas decorrentes da exposição a
substancias químicas tóxicas, como remédios
em doses excessivas, picadas de animais
venenosos, metais pesados (como chumbo e
mercúrio) ou exposição a inseticidas e
agrotóxicos.
Um intoxicação é uma forma de
envenenamento, podendo provocar reações
como: vermelhidão e dor na pele, vômitos,
febre, suor intenso, convulsões,coma e, até
risco de morte.
Na Região de Saúde Norte, onde se
encontra o Município de São Francisco de
Itabapoana foram registrados:2 casos em 2016;
220 casos em 2017 e nenhum caso até 2019.
No Município de São Francisco de
Itabapoana foram registrados: 11 casos em
2017 e nenhum caso até 2019.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana nos
anos de 2018 e 2019.


Leishmaniose visceral

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma
doença causada por um protozoário da espécie
Leishmania chagasi. O ciclo evolutivo
apresenta duas formas: amastigota, que é
obrigatoriamente parasita intracelular em
mamíferos, e promastigota, presente no tubo
digestivo do inseto transmissor. É conhecida

como calazar, esplenomegalia tropical e febre
dundun.
A Leishmaniose Visceral é uma
zoonose
de
evolução
crônica,
com
acometimento sistêmico e, se não tratada, pode
levar a óbito até 90% dos casos. É transmitida
ao homem pela picada de fêmeas do inseto
vetor infectado, denominado flebotomíneo e
conhecido popularmente como mosquito palha,
asa-dura, tatuquiras, birigui, dentre outros. No
Brasil, a principal espécie responsável pela
transmissão é a Lutzomyia longipalpis.
Esses insetos são pequenos e têm
como características a coloração amarelada ou
de cor palha e, em posição de repouso, suas
asas permanecem eretas e semiabertas. O
ciclo biológico do vetor ocorre no ambiente
terrestre e passa por quatro fases: ovo, larva,
pupa e adulto (forma alada). Desenvolvem-se
em locais úmidos, sombreados e ricos em
matéria orgânica (folhas, frutos, fezes de
animais e outros entulhos que favoreçam a
umidade do solo). O desenvolvimento do ovo à
fase adulta ocorre em cerca de 30 dias. As
formas adultas abrigam-se nos mesmos locais
dos criadouros e em anexos peridomiciliares,
principalmente em abrigos de animais
domésticos.
Somente as fêmeas se alimentam de
sangue, pois necessitam de sangue para o
desenvolvimento dos ovos, o que justifica o fato
de sugarem uma ampla variedade de animais
vertebrados.
A
alimentação
é
predominantemente noturna. Tanto o macho
quanto a fêmea tendem a não se afastar muito
de seus criadouros ou locais de abrigo,
podendo se deslocar até cerca de um
quilômetro, com a expressiva maioria não indo
além dos 250 metros.
Raposas e marsupiais têm sido
incriminados como reservatórios silvestres. No
ambiente urbano, o cão é a principal fonte de
infecção para o vetor, podendo desenvolver os
sintomas da doença, que são: emagrecimento,
queda de pêlos, crescimento e deformação das
unhas, paralisia de membros posteriores,
desnutrição, entre outros.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana nos
anos de 2018 e 2019.
 Leishmaniose Tegumental Americana
A Leishmaniose Tegumentar é uma
doença infecciosa, não contagiosa, que
provoca úlceras na pele e mucosas. A doença
é causada por protozoários do gênero
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Leishmania. No Brasil, há sete espécies de
leishmanias envolvidas na ocorrência de casos
de LT. As mais importantes são: Leishmania
(Leishmania) amazonensis, L. (Viannia)
guyanensis e L.(V.) braziliensis. A doença é
transmitida ao ser humano pela picada das
fêmeas de flebotomíneos (espécie de mosca)
infectadas.
Os insetos pertencentes à ordem
Diptera,
família
Psychodidae,
subfamília Phlebotominae, gênero Lutzomyia,
conhecidos popularmente, dependendo da
localização geográfica, como mosquito palha,
tatuquira e birigui, são os principais vetores
da Leishmaniose Tegumentar.
Na Região de Saúde Norte, onde se
encontra o Município de São Francisco de
Itabapoana foram registrados:1 caso em 2017,
1 caso em 2018 e nenhum caso em 2019.
Não houve registro de nenhum caso no
Município de São Francisco de Itabapoana
neste período.


Leptospirose

A leptospirose é uma doença infecciosa
febril aguda que resulta da exposição direta ou
indireta a urina de animais (principalmente
ratos) infectados pela bactéria Leptospira; sua
penetração ocorre através da pele com lesões,
pele íntegra imersa por longos períodos em
água contaminada ou através de mucosas.
O período de incubação, ou seja,
tempo entre a infecção da doença até o
momento que a pessoa leva para manifestar os
sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e
normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a
exposição a situações de risco. As
manifestações clínicas variam desde formas
assintomáticas e subclínicas até quadros
graves,
associados
a
manifestações
fulminantes. São divididas em duas fases: fase
precoce e fase tardia.
A doença apresenta elevada
incidência em determinadas áreas além do
risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos
casos mais graves. Sua ocorrência está
relacionada às condições precárias de
infraestrutura sanitária e alta infestação de
roedores infectados.
Na Região de Saúde Norte, onde se
encontra o Município de São Francisco de
Itabapoana foram registrados:1 caso em 2018
e 6 casos em 2019.

Não houve registro de nenhum caso no
Município de São Francisco de Itabapoana
neste período.


A malária é uma doença infecciosa
febril aguda, causada por protozoários
transmitidos pela fêmea infectada do
mosquito Anopheles.
Toda pessoa pode contrair a malária.
Indivíduos que tiveram vários episódios de
malária podem atingir um estado de imunidade
parcial, apresentando poucos ou mesmo
nenhum sintoma. Porém, uma imunidade
esterilizante, que confere total proteção clínica,
até hoje não foi observada. Caso não seja
tratado adequadamente, o indivíduo pode ser
fonte de infecção por meses ou anos, de acordo
com a espécie parasitária.
No Brasil, a maioria dos casos de
malária se concentra na região Amazônica,
composta pelos estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins. Na região
extra-Amazônica, composta pelas demais
unidades federativas e o Distrito Federal,
apesar das poucas notificações, a doença não
pode ser negligenciada, pois se observa uma
alta letalidade que chega a ser 128 vezes (dado
preliminar de 2019) maior que na região
Amazônica.
A malária não é uma doença
contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é
capaz de transmitir a doença diretamente a
outra pessoa, é necessária a participação de
um vetor, que no caso é a fêmea do
mosquito Anopheles
(mosquito
prego),
infectada por Plasmodium, um tipo de
protozoário. Estes mosquitos são mais
abundantes nos horários crepusculares, ao
entardecer e ao amanhecer. Todavia, são
encontrados picando durante todo o período
noturno, porém em menor quantidade.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana nos
anos de 2018 e 2019.


O risco de contrair meningite é maior
crianças menores de cinco anos,
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Meningite

A meningite é uma inflamação das
meninges, membranas que envolvem o cérebro
e a medula espinhal. A meningite pode ser
causada por vírus ou por bactéria, que é mais
grave.
entre
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Malária

principalmente até um ano, no entanto pode
acontecer em qualquer idade.
A principal forma de prevenir
meningite é por meio da vacinação.

a

Não houve registro de nenhum caso no
Município de São Francisco de Itabapoana no
período.


Raiva

No Brasil, a meningite é considerada uma
doença endêmica. Casos da doença são
esperados ao longo de todo o ano, com a
ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A
ocorrência das meningites bacterianas é mais
comum no outono-inverno e das virais na
primavera-verão.

A raiva é uma doença infecciosa viral
aguda, que acomete mamíferos, inclusive o
homem, e caracteriza-se como uma encefalite
progressiva e aguda com letalidade de
aproximadamente 100%. É causada pelo Vírus
do
gênero
Lyssavirus,
da
família
Rabhdoviridae.

No estado do Rio de Janeiro, onde se
encontra o Município de São Francisco de
Itabapoana foram registrados:1.206 casos em
2014; 974 casos em 2015; 1.021 casos em
2016; 1.131 casos em 2017;1.075 casos em
2018 e 1.001 casos em 2019.

A raiva é transmitida ao homem pela
saliva de animais infectados, principalmente
por meio da mordedura, podendo ser
transmitida também pela arranhadura e/ou
lambedura desses animais.

Não houve registro de nenhum caso no
Município de São Francisco de Itabapoana nos
anos de 2018 e 2019.


Peste

A peste é uma doença infecciosa
aguda, transmitida principalmente por picada
de pulga infectada. A doença se manifesta sob
três formas clínicas principais:bubônica;
septicêmica e pneumônica.
A doença é conhecida popularmente
como “peste negra”, “febre do rato” ou “doença
do rato”.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana no
período de 2006 a 2019.
 Paralisia Flácida Aguda/Poliomielite
A poliomielite ou “paralisia infantil” é
uma doença infecto-contagiosa viral aguda,
caracterizada por um quadro de paralisia
flácida, de início súbito. O déficit motor instala
se
subitamente
e
sua
evolução,
frequentemente, não ultrapassa três dias.
Acomete em geral os membros inferiores, de
forma assimétrica, tendo como principal
característica a flacidez muscular, com
sensibilidade conservada e arreflexia no
segmento atingido.
No Brasil, não há circulação de
poliovírus selvagem desde 1990, em virtude do
êxito.
Na Região de Saúde Norte, onde se
encontra o Município de São Francisco de
Itabapoana foram registrados: nenhum caso
em 2018 e 1 caso em 2019.

O período de incubação é variável
entre as espécies, desde dias até anos, com
uma média de 45 dias no ser humano, podendo
ser mais curto em crianças. O período de
incubação está relacionado à localização,
extensão e profundidade da mordedura,
arranhadura, lambedura ou tipo de contato com
a saliva do animal infectado; da proximidade da
porta de entrada com o cérebro e troncos
nervosos; concentração de partículas virais
inoculadas e cepa viral.
Nos cães e gatos, a eliminação de vírus
pela saliva ocorre de 2 a 5 dias antes do
aparecimento dos sinais clínicos e persiste
durante toda a evolução da doença (período de
transmissibilidade). A morte do animal
acontece, em média, entre 5 e 7 dias após a
apresentação dos sintomas.
Não se sabe ao certo qual o período de
transmissibilidade do vírus em animais
silvestres. Entretanto, sabe-se que os
quirópteros (morcegos) podem albergar o vírus
por longo período, sem sintomatologia aparente
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana nos
anos de 2018 e 2019.
 Sifilis
A sífilis é uma Infecção Sexualmente
Transmissível curável e exclusiva do ser
humano, causada pela bactéria Treponema
pallidum.
Pode
apresentar
várias
manifestações clínicas e diferentes estágios
(sífilis primária, secundária, latente e terciária).
Nos estágios primário e secundário da
infecção, a possibilidade de transmissão é
maior. A sífilis pode ser transmitida por relação
sexual sem camisinha com uma pessoa
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infectada ou para a criança durante a gestação
ou parto.

A sífilis congênita pode se manifestar logo após
o nascimento, durante ou após os primeiros
dois anos de vida da criança.

A infecção por sífilis pode colocar em
risco não apenas a saúde do adulto, como
também pode ser transmitida para o bebê
durante a gestação. O acompanhamento das
gestantes e parcerias sexuais durante o prénatal previne a sífilis congênita e é
fundamental.

No município de São Francisco de
Itabapoana os casos registrados no período de
1998 a 2019 de sífilis congênita em menores
de um ano são no total 10 casos sendo: 1 caso
de 1998 a 2008; 1 caso em 2009 com uma taxa
de detecção de 2,1; nenhum caso entre 2010 e
2015; 2 casos em 2016 com uma taxa de
detecção de 3,7; nenhum caso em 2017; 3
casos em 2018 com uma taxa de detecção de
4,7 e 3 casos em 2019.

No município de São Francisco de
Itabapoana os casos registrados no período de
2010 a 2019 são:
Sífilis
Adquirida

Total

2010 2011

2012

2013

2014

2015 2016

2017

2018

2019

Casos

8

0

0

0

1

2

0

0

3

0

2

Taxa de
detecção

-

0

0

0

2,4

4,8

0

0

7,3

0

-

Casos e taxa de detecção (por 100.000 habitantes) de sífilis adquirida por
ano de diagnóstico,2010-2019
Sífilis em
Gestantes

Total

05
–
08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Casos

19

0

0

0

3

1

0

1

0

2

0

11

1

Taxa de
detecção

-

-

0

0

5,9

2,2

0

1,8

0

3,7

0

17,4

-

Casos e taxa de detecção (por 1.000 nascidos vivos) de gestantes com
sífilis por ano de diagnóstico. Brasil, 2005 2019
05
08

Os casos de sífilis congenita segundo
diagnóstico final por ano no período de 1998 a
2019, no município se apresentam da seguinte
forma:
•

Sifilis congenita recente no total de 10
casos, sendo: 1 caso no período de
1998 a 2008; 1 caso em 2009; nenhum
caso de 2010 a 2015. 2 casos em 2016;
nenhum caso em 2017; 3 casos em
2018 e 3 casos em 2019.

•

Sífilis congenita tardia nenhum caso.

•

Aborto por sífilis: nenhum caso.

•

Natimorto por sifilis: nenhum caso.


Faixa
Etária

Total

10 a 14
anos

0

-

-

15 a 19
anos

26,3

-

20 a 29
anos

47,4

30 a 39
anos

09

10

11

12

13

14

15 16 17

18

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

36,4

-

-

-

-

66,7

100

-

-

-

50

-

36,4

100

26,3

-

-

-

33,3

-

-

-

-

50

-

27,3

-

40 anos
ou mais

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ignorado

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distribuição percentual de casos de gestantes com sífilis segundo faixa
etária por ano de diagnóstico, 2005-2019

 Sifilis congênita
A sífilis congênita é uma doença
transmitida para criança durante a gestação
(transmissão vertical).= Por isso, é importante
fazer o teste para detectar a sífilis durante o
pré-natal e, quando o resultado for positivo
(reagente), tratar corretamente a mulher e sua
parceria sexual, para evitar a transmissão.
Recomenda-se que a gestante seja
testada pelo menos em 3 momentos: primeiro
trimestre de gestação; terceiro trimestre de
gestação e no momento do parto ou em casos
de aborto

A Síndrome da Rubéola Congênita
(SRC) é uma doença congênita, que significa
uma particularidade de algo que está presente
desde o nascimento. Ela é decorrente da
infecção da mãe pelo vírus da Rubéola durante
as primeiras semanas da gravidez. Quanto
mais precoce for a infecção em relação à idade
gestacional, mais grave é a doença.
A infecção da mãe pode resultar em
aborto, morte fetal ou anomalias congênitas
como diabetes, catarata, glaucoma e surdez. A
surdez é o sintoma mais precoce da Síndrome
da Rubéola Congênita.
Na Região de Saúde Norte, onde se
encontra o Município de São Francisco de
Itabapoana foram registrados: nenhum caso
em 2018 e 1 caso em 2019.
Não houve registro de nenhum caso
no Município de São Francisco de Itabapoana
no período.
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Tétano acidental

O Tétano acidental é uma infecção
causada por bactéria encontrada na natureza e
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não é contagiosa. A principal forma de
prevenção é por meio da vacina pentavalente.
A bactéria causadora do tétano
acidental pode ser encontrada na pele, fezes,
terra, galhos, plantas baixas, água suja, poeira.
Se o tétano acidental infeccionar e não
for tratado corretamente, pode matar. As
chances de morrer dependem da idade, tipo de
ferimento, além da presença de outros
problemas de saúde, como complicações
respiratórias, renais e infecciosas.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana nos
anos de 2018 e 2019.


Tétano neonatal

O Tétano neonatal é uma doença
infecciosa aguda, grave, não contagiosa, que
acomete o recém-nascido (RN), nos primeiros
28 dias de vida, tendo como manifestação
clínica inicial a dificuldade de sucção,
irritabilidade e choro constante. A doença é
causada
por
uma
bactéria
chamada Clostridium tetani.
A suscetibilidade do Tétano Neonatal
é universal, afetando recém-nascidos de
ambos os sexos. A doença não confere
imunidade. A imunidade do recém-nascido é
conferida pela vacinação adequada da mãe. Os
filhos de mães vacinadas nos últimos cinco
anos com três doses da vacina apresentam
imunidade passiva e transitória até dois meses
de vida.
A imunidade passiva, por meio do soro
antitetânico (SAT), dura em média duas
semanas e pela imunoglobulina humana
antitetânica (IGHAT) cerca de três semanas.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana nos
anos de 2018 e 2019.


Tuberculose

No Brasil, a tuberculose é um sério
problema de saúde pública, com profundas
raízes sociais. A cada ano, são notificados, em
média, 70 mil casos novos e ocorrem cerca de
4,5 mil mortes em decorrência da doença.
Entretanto, a tuberculose tem cura e o
tratamento é gratuito, sendo disponibilizado
pelo Sistema Único de Saúde.
Tendo em vista
controle da tuberculose,
classificação de países
período de 2016 a

a nova era para o
a OMS redefiniu a
prioritários para o
2020. Essa nova

classificação é composta por três listas de 30
países,
segundo
características
epidemiológicas: 1) carga de tuberculose, 2)
tuberculose
multidrogarresistente
e
3)
coinfecção TB/HIV. Alguns países aparecem
em mais de uma lista, somando assim, um total
de 48 países prioritários para a abordagem da
tuberculose. O Brasil se encontra em duas
dessas listas, ocupando a 20ª posição na
classificação de carga da doença e a 19ª
quanto à coinfecção TB/HIV. Vale destacar que
os países que compõem essas listas
representam 87% do número de casos de
tuberculose no mundo.
Nos últimos nove anos, a incidência de
casos de tuberculose no Brasil reduziu em
média 0,3%, passando de 37,9 casos/100 mil
habitantes em 2009 para 36,6 casos/100 mil
habitantes em 2019. Já a taxa de mortalidade
chegou a 2,6 óbitos para cada 100 mil
habitantes, em 2018, contra 2,2 registrados em
2018.
Na Região de Saúde Norte, onde se
encontra o Município de São Francisco de
Itabapoana foram registrados: 730 casos em
2014; 471 casos em 2015; 435 casos em 2016;
477casos em 2017; 515 casos em 2018 e 514
casos em 2019.
No município de São Francisco de
Itabapoana os casos registrados no período de
2018 a 2019 são: 7 casos em 204; 1 caso em
2015; nenhum caso em 2016; 1 caso em 2017;
6 casos em 2018 e 4 casos em 2019.
 Violência doméstica,
outras violências
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Devido à magnitude do problema das
violências e acidentes no Brasil, o Ministério da
Saúde, por intermédio da Coordenação Geral
de Doenças e Agravos Não Transmissíveis
(CGDANT), implantou, em 2006, a Rede de
Serviços Sentinela de Vigilância de Violências
e Acidentes (VIVA), objetivando diminuir o
impacto das violências e acidentes no perfil de
morbimortalidade da população e promover
saúde e cultura de paz. Procurando atender ao
que determina a legislação específica, O VIVA
foi estruturado em dois componentes: vigilância
contínua (VIVA Contínuo) e vigilância sentinela
por inquérito (VIVA Sentinela). Estas duas
modalidades de vigilância possuem sistemas
de informação próprios, que permitem a
entrada e análise dos dados obtidos por meio
de duas fichas distintas: o VIVA Contínuo
(Componente I) e VIVA Inquérito, (Componente
II).
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O
componente
VIVA
Contínuo
(Componente I) tem como objetivo descrever o
perfil dos atendimentos por violências em
unidades de referência. Devido às suas
especificidades, ao caráter compulsório das
notificações de violências contra crianças,
adolescentes, mulheres e pessoas idosas, e,
no sentido de garantir a articulação e
integração com a rede de atenção e proteção
social às vítimas das violências; identificou-se a
necessidade desse componente passar a
integrar o Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan Net).
Na região sudeste onde se encontra o
município de São Francisco de Itabapoana
froma registrados: 2.399 casos; nenhum caso
em 2018 e nenhum caso em 2019.
Não houve registro de nenhum caso
tanto na Região de Saúde Norte como no
Município de São Francisco de Itabapoana nos
anos de 2018 e 2019.
De
acordo
com
o
Boletim
Epidemiológico
Arboviroses
nº002/2019
elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde
do Rio de Janeiro, junto com a subsecretaria de
vigilância em saúde e através da Gerencia de
Doenças Transmitidas por vetores e zoonoses
– GDTVZ, relativo ao Cenário Epidemiológico
do Estado do Rio de Janeiro referente ao 1º
semestre de 2019, tem-se o seguinte cenário:


Fonte: POP IBGE TCUe SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados atualizados em 10de
julhode 2019
Diagrama de Controle da Dengue comincidência acumuladade casos
prováveis de DENGUE, segundo semana de início de sintomas, estado do
Rio de Janeiro, anos 2018 e 2019.

De acordo com o Relatório no 1º
semestre de 2019 os casos prováveis de
dengue concentraram-se na Capital do estado
com 48,98%, seguida pela região do Médio
Paraíba com 14,81%. As incidências mais
elevadas ocorreram nas regiões da Baía de Ilha
Grande, Noroeste e Médio Paraíba, conforme
demonstra a tabela e o mapa apresentados a
seguir.

Dengue

No 1º semestre de 2019 (1ªa 28ª
semanas epidemiológicas) foram notificados
27.913 casos prováveis de dengue no estado,
correspondendo a uma incidência acumulada
de 162,66 casos por 100 mil habitantes.

Fonte: POP IBGE TCU e SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados atualizados em
10de julhode 2019
Casos prováveis eincidência cumulativade DENGUEsegundo região de
residência no estado do Rio de Janeiro, ano2019

No diagrama de controle da dengue
apresentado abaixo, identifica-se
que a
incidência semanal ultrapassa a média
esperada a partir da semana 12. Neste ano
houve um aumento de 129,6% nos casos de
dengue no estado em comparação ao mesmo
período do ano passado. Alerta-se, portanto,
para o alto risco de uma nova epidemia por
dengue no estado no ano de 2020.

Fonte: POP IBGE TCU e SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados atualizados em 10
de julho de 2019
Incidência acumulada decasos de DENGUE, segundo região e município
de residência, estado do Rio de Janeiro, ano 2019

Como se observa no mapa acima São
Francisco de Itabapoana se encontra na faixa
mais alta de incidencia da Dengue.
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Segundo o relatório o percentual de
casos confirmados laboratorialmente variou
muito entre cada uma das regiões do estado e
naquelas com incidência acumuladaalta - Baía
de Ilha Grande, Noroeste, Médio Paraíba- a
confirmação laboratorial não atinge 10% dos
casos prováveis.
Entre
os
caso
confirmados
laborialmente,16.632 casos,
55,3% são do
sexo feminino e 44,7% do sexo masculino.
Quanto à faixa etária,estes casos estão
distribuídos principalmente entre as faixas de
20 a 49 anos de idade, destacando-se a faixa
de 20 e 29 anos de idade. Portanto, mulheres
entre 20 e 49 anos de idade representaram a
população mais acometida pela doença até o
momento, conforme ilustra o gradico a seguir.

Fonte: GAL, GDTVZ, SES/RJ, dados atualizados em 10 de julho de 2019
Mapa de sorotipos circulantes de DENGUE segundo município e região
de residência, estado do Rio de Janeiro, ano 2019

Não há registro de óbitos confirmados
por dengue no estado neste ano de 2019, até o
momento de fechamento do relatório.
No quadro reproduzido a seguir
encontra-se a variação de casos prováveis de
DENGUE entre os anos 2019 e 2018 no estado
do Rio de Janeiro, por regiões, onde se
apresenta detalhada a reigão do Norte
Fluminense onde se localiza o municío de São
Francisco de Itababoana

Fonte: SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados atualizados em 10de julhode
2019
Casos confirmados de DENGUEno estado do Rio de Janeiro, segundo sexo
e faixa etária, ano 2019

O relatório informa ainda que entre os
casos confirmados por dengue no estado, 246,
o equivalente a 1,48% dos casos ocorreram
em gestantes, das quais 83 estavam no
3ºtrimestre de gestação.
E ainda, dos casos confirmados, 267
pacientes
o equivalente a 1,6% foram
hospitalizados, com maior concentração em
menores de 15 anos- 22,8%. Pessoas com 80
anos e mais, apesar de não estarem entre as
maiores frequências, apresentam a maior taxa
de internação - 6,1casos/100 mil habitantes
com 80 anos e mais) quando comparados com
os demais grupos etários, sendo, portanto, um
grupo de risco mais elevado para casos graves
que demandam internação.
Apesar de em 2019 existirem registro
de detecção do soro tipo DENV-2, no estado,
no município de São Francisco de Itabapoana
não foram detectados, conforme ilusta o mapa
apresentado a seguir.

DENGUE
2018/2019
1ª a 28ª
semana
epidemiológi
ca
Capital
Região
Metropolita
na I
Regiao
Metropolita
na II
Região
Noroeste
Fluminense
Região Norte
Fluminese
Campos dos
Goitacazes
Carapebus
Conceição de
Macabu
Macé
Quissamã

Variaçã
o (%)

2018

2019

201
8

2019

4009

1367
2

59.9

204.4

241.0

411

1884

10.9

50.1

358.4

6038

1387

287.
3

66.0

-77.0

431

1682

124.
2

484.8

290.3

274

1033

29.3

110.4

277.0

137

69

27.2

13.7

-49.6

0

30

0.0

187.0

-

6

56

26.0

242.8

833.3

121
7

48.1
28.9

505.0
600.0

São Fidélis

48

2

7.9
4.1
124.
3

5.2

-95.8

São
Francisco de
Itabapoana

53

718

125.
6

1701.
4

1254.7

9

30

24.9

83.0

233.3

83

246

8.6

25.4

196.4

São Joaõ da
Barra
Região
Serrana
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Taxa de
Incidência

20
1
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Nº de Casos
Prováveis

Região
Baixada
Litoranea
Região do
Médio
Paraíba
Região
Centro-Sul
Fluminense
Região Baía
da Ilha
Grande
Total Estado
RJ

480

1663

58.3

201.8

246.5

251

4134

228.
0

454.7

1547.0

68

570

20.1

168.2

738.2

112

1642

39.1

572.7

1366.1

1215
7

2791
3

70.8

162.7

129.6

Fonte: POP IBGE TCU e SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados atualizados em 10
de julho de 2019

Observa-se no quadro acima que que
São Francisco de Itabapoana teve a maior taxa
de incidência na sua região tanto np ano de
2018 como no ano de 2019.
 Chikungunya
No 1º semestrede 2019 foram
notificados
60.987casos
prováveis
de
chikungunya no estado, correspondendo a uma
incidência de 355,40 casos por 100 mil
habitantes.
Grande parte dos casos concentra-se
na Capital com 41,03%, seguida pelas regiões
Noroeste com 16,19%, Norte com 12,93% e
Metropolitana I com 11,03%. As regiões que
apresentam
as
maiores
incidências
acumuladasno estado são Noroeste, Norte,
Baía de Ilha Grande e Centro Sul conforme
demonstram a tabela e o mapa apresentados a
seguir.

Fonte: POP IBGE TCU e SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados atualizados em
10 de julho de 2019
Incidência acumulada decasos de CHIKUNGUNYA, segundo região e
município de residência, estado do Rio de Janeiro, ano 2019

Conforme se observa no mapa acima,
o município de São Francisco de Itabapoana se
encontra na segunda faixa de maior incidencia.
O relatório informa ainda que entre os
casos prováveis no estado, 77,2% ,
correspondendo a 47.080 casos, foram
confirmados tanto por critério clínico
epidemiológico quanto laboratorial e 16,4%,
10.014 casos, confirmados somente pelo
critério laboratorial no estado.
A região Noroeste, que apresenta
maior incidência, está com o menor percentual
de casos confirmados laboratorialmente,
diferente das outras regiões com incidências
elevadas, como a Norte, Centro Sul e Baía de
Ilha Grande, com percentuais acima de 10% de
confirmação laboratorial dos casos, bem como
as demais regiões do estado.
Observou-se também que o percentual
de casos confirmados laboratorialmente para
chikungunya no estado é maior que o
observado na avaliação de dengue, com 7,3%
e Zika com 3,5%, bem como os percentuais de
positividade dos exames registrados no
sistema GAL.

Fonte: POP IBGE TCU e SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados
atualizados em 10de julhode 2019 - Casos prováveis e
incidência cumulativa de CHIKUNGUNYA,segundo região de
residência,estado do Rio de Janeiro, ano 2019

Desta forma, identificou-se que em
2019 há predomínio na circulação de
chikungunya até o momento, porém com
aumento concomitante na circulação de
dengue a partir do mês de março.
Entre os 47.080 casos confirmados por
chikungunya no estado notou-se predomínio
em pessoas do sexo feminino com 61,0%,
sendo 39,0% do sexo masculine. Quanto à
faixa etária os casos estão distribuídos
principalmente entre as faixas de 20 a 59 anos.
Portanto, mulheres nestas faixas de idade
representam a população mais acometida até o
momento de fechamento do relatório conforme
ilusta o grafico apresentado a seguir.
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CHICUNGU
NYA
2018/2019
1ª a 28ª
semana
epidemiol
ógica

O relatorio informa ainda, que entre os
casos confirmados por chikungunya,834 caso,
correspondente a 1,77% ocorreram em
gestantes, das quais 294 estavam no 3º
trimestre de gestação.
Quanto à internação, dos casos
confirmados, 692, o correspondente a 1,47%,
foram hospitalizados. Dos pacientes internados
há maior concentração de menores de 15 anos,
correspondendo
a
22,0%.
Entretanto,
destacam-se também as pessoas com idade
entre 70 e 79 e com 80 anos e mais, pois
apresentam as maiores taxas de internação:
9,5 e 16,8casos/100 mil habitantes nestas
faixas de idade, respectivamente.
Foram registrados
29 óbitos
confirmados por chikungunya no estado no 1º
semestrede 2019, sendo 22 de residentes na
Capital, um de Duque de Caxias, 2 de Macaé,
um de Mesquita, um de Nova Iguaçu, um de
São Gonçalo e um de São João de Meriti. Desta
forma, uma vez que se tem 22.890 casos
confirmados por chikungunya, a taxa de
letalidade no estado é de 0,13%, até
ofechamento do relatório.
No quadro reproduzido a seguir
encontra-se a variação de casos prováveis de
CHIKUNGUNYA entre os anos 2019 e 2018 no
estado do Rio de Janeiro, por regiões, onde se
apresenta detalhada a reigão do Norte
Fluminense, onde se localiza o municío de São
Francisco de Itababoana.

Taxa de
Incidência

Variaç
ão (%)

2018

2019

2018

2019

6923

25020

103.5

374.1

261.4

535

6729

14.2

178.9

1157.8

2838

764.5

135.1

-82.3

1533

9873

441.9

5455

7885

583.2

843.0

44.5

4626

4745

918.9

942.5

2.6

Carapebus

1

34

6.2

212.0

3300.0

Conceição
de Macabu

0

191

0.0

828.1

-

Macé

98

1793

38.9

712.6

1729.6

Quissamã

4

38

16.5

156.7

850.0

São Fidélis

536

67

173.5

-87.5

São
Francisco
de
Itabapoan
a

4

115

9.5

272.5

2775.6

São Joaõ
da Barra

186

902

514.7

Região
Serrana
Região
Baixada
Litoranea
Região do
Médio
Paraíba
Região
Centro-Sul
Fluminens
e
Região
Baía da
Ilha
Grande

77

878

8.0

90.8

1040.3

610

2640

74.0

320.4

332.8

33

1729

3.6

190.2

5139.4

8

1832

2.4

540.6

37

1563

12.9

545.1

4124.3

60987

182.3

355.4

95.0

Capital

Fonte: SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados atualizados em 10de
julhode 2019 - Casos confirmados de CHIKUNGUNYAno estado
do Rio de Janeiro, segundo sexo e faixa etária, ano 2019

Nº de Casos
Prováveis

Região
Metropolit
ana I
Regiao
Metropolit
ana II
Região
Noroeste
Fluminens
e
Região
Norte
Fluminese
Campos
dos
Goitacazes

Total
Estado RJ

1606
6

3127
7

1387.
7

2845.
9

2496.
0

544.0

384.9

22800.
0

Fonte: POP IBGE TCU e SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados
atualizados em 10d e julho de 2019
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Observa-se no quadro acima que que
São Francisco de Itabapoana ocupa, a segunda
posição relatina a menor taxa de incidencia no
ano de 2018, passando para a quinta posição
relativa a maior taxa de incidência na sua
região tanto no ano de 2019.
 Zika
No 1º semestre de 2019 foram
notificados 1.387casos prováveis de Zika no
estado, correspondendo a uma incidência
acumulada de 8,1 casos por 100 mil habitantes.
A Capital e a região Metropolitana I do estado
são as que concentram maioria dos casos
prováveis com 53,4% e 30,1% respectivamente
e incidências mais elevadas, além da Baía de
Ilha Grande. Porém, todas as regiões do estado
possuem baixas de incidência de Zika neste
ano conforme demonstra a tabela apresentada
a seguir.

De acordo com o relatório, entre os
casos
confirmados
por
Zika,
21,9%,
correspondentes a180 casos ocorreram em
gestantes, das quais 94 casos estavam no 3º
trimestre de gestação.
Foi observado também que entre os
casos confirmados do estado ocorreu um
predomínio do sexo feminino com 70,6% dos
casos contra 29,4% do sexo masculine. Quanto
à faixa etária, os casos estão distribuídos
principalmente entre as faixas etárias de 20 a
39 anos conforme demonstra o gráfico
apresentado a seguir.

Fonte: SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados atualizados em 10 de julho
de 2019 - Casos confirmados de ZIKA, no estado do Rio de
Janeiro, segundo sexo e faixa etária, ano 2019
Fonte: POP IBGE TCU e SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados
atualizados em 10de julhode 2019
Casos prováveis e incidência cumulativade ZIKA, segundo região
de residência, Estado do Rio de Janeiro, ano 2019.

O relatório informa ainda, que entre os
casos prováveis no estado, 59,3% ,
correspondents a 822 caos foram confirmados
tanto por critério clínico epidemiológico quanto
laboratorial e 3,5%, correspondents a 48 caso
confirmados somente pelo critério laboratorial.
O baixo número de casos e o baixo percentual
de confirmação laboratorial dos mesmos
reiterama baixa circulação de Zika no estado
em 2019, conforme demonstra o grafico
apresentado a seguir.

Foi informado também que não houve
registro de óbitos confirmados por Zika no
estado em 2019, até o fechamento do relatório.
 Covid 19 – Corona Virus
O Ministério da Saúde, por meio da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS),
divulga,
semanalmente,
um
Boletim
Epidemiológico Especial (BEE), apresentando
uma análise mais detalhada sobre o perfil de
casos e óbitos referentes a COVID-19 e
hospitalizações e óbitos por Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil,
por Macrorregiões e Unidade da Federação.
Os dados aqui transcritos foram
retirados do boletim que apresenta a análise
referente à Semana Epidemiológica 28 (05 a
11/07) de 2020.
De acordo com boletim, a distribuição
dos registros de casos e óbitos novos por
COVID-19 na SE 28, totaL, coeficientes de
incidência e mortalidade (por 100 mil hab.)
segundo região e Unidade da Federação (UF)
se apresentavam da seguinte forma:

Fonte: SINAN, GDTVZ, SES/RJ, dados atualizados em 10de
julhode 2019
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recuperadas, quase 80% e 15, cumprem a
quarentena.
Segundo o informe, pela primeira vez,
foi registrado um caso na faixa etária entre zero
e 20 anos. A maioria segue concentrada entre
21 e 40 anos -51.
Entre as profissões, o diagnóstico por
Covid-19 entre profissionais do comércio subiu
para 11, mas seguem concentrados entre os
trabalhadores da saúde- 26 e do setor offshore 22.
O 1º Distrito - Centro permanece sendo
o local com mais casos confirmados - 19,
seguido por Barra do Itabapoana-8 e
Guaxindiba-7.
Segurança

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde. Dados

atualizados em 11/07/2020 às 19h, sujeitos a revisões.

Quanto aos óbitos por COVID-19, a
Semana Epidemiológica 28 encerrou com um
total de 7.204 novos registros, representando
uma estabilização (+9 óbitos) no número de
novos registros de óbitos em relação a SE 27
(7.195 óbitos). A média diária de novos
registros de óbitos na SE 28 foi de 1.029, contra
1.028 na SE 27, conforme demostrado na
ilustração a seguir.

A segurança do município de São
Francisco do Itabapoana é feita pela Guarda
Municipal e pela 3ª CIA da Polícia Militar,
contando também com o apoio da 147ª
Delegacia
Civil
que
atende
aos
aproximadamente 42.205 habitantes.
Comunicação Social
A comunicação na AII é realizada
através de jornais de grande circulação,
emissoras de televisão, como a TV Litoral,
blogs, jornais on line e também por
comunicados públicos feitos pela própria
prefeitura da cidade.
Energia Elétrica
A
empresa
responsável
pela
distribuição de energia elétrica é a AMPLA, que
faz a distribuição não só para a cidade de São
Francisco de Itabapoana, mas para 66
municípios do Estado do Rio de Janeiro.
(AMPLA, 2012)

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde. Dados
atualizados em 11/07/2020 às 19h, sujeitos a revisões

Com relação ao município de São
Francisco de Itabapoana, a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) divulgou no dia
15/07/2020) a terceira edição do Informe
Epidemiológico do novo coronavírus (Covid19).
O relatório tem como base os dados
recebidos até o dia 13/07/2020 e aponta 102
casos confirmados e nove óbitos registando
uma taxa de mortalidade de 8,82%. Havia ainda
75 casos aguardando a confirmação do
resultado. Setenta e oito pessoas estão

A taxa de distribuição de energia
elétrica nos domicílios do município da AII se
apresenta da seguinte forma, no quadro 6.5-02.

Municípi
o da AII

Total de
domicíli
os que
possue
m
energia
elétrica

Domicíli
os
atendid
os pela
AMPLA

Domicíli
os outra
fonte de
energia
elétrica

Domicíli
os sem
energia
elétrica

São
Francisco
de
Itabopoa
na

99,45%

98,68%

0,77%

0,55%

Quadro 6.5-02: Distribuição de Energia Elétrica
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A cidade também abriga o primeiro
parque eólico do Estado do Rio de Janeiro, que
está localizado no bairro do Gargaú. A SIIF
Energias do Brasil, empresa do grupo CPFL de
energia, construtora do parque, informou que a
cidade terá 135 MW (megawatts) de
capacidade, energia suficiente para suprir o
consumo de uma cidade com 500 mil
habitantes. Segundo a SIIF, estima-se que o
parque eólico proporcionará a redução de 100
mil toneladas anuais de emissões de CO2.

a CEDAE. O Quadro 6.5-04 resume tais
informações.
Municíp
io AII

São
Francis
co do
Itabap
oana

Rede
de
Esgot
o

Fossa
Séptic
a

Fossa
Rudime
ntar

Vala

Corp
o
Rece
ptor

Outr
os

1,48
1%

11,55
0%

79,869
%

0,77
0%

2,87
4%

0,42
9%

Fonte: IBGE (2010)
Quadro 6.5-04: Sistema de Rede de Esgoto

O município da AII tem 76,276% dos
domicílios com coleta regular de lixo, outros
0,874% têm seu lixo jogado em terreno baldio
ou logradouro, 22,301% o queimam e 0,696%
têm outra forma de destino para seus resíduos.
A coleta de resíduos no município é feita pela
empresa Vital Engenharia Ambiental, um braço
da construtora Queiróz Galvão e destinado
para ao Centro de Tratamento de Resíduos na
localidade de Conselheiro Josino, em Campos
dos Goytacazes. Abaixo o Quadro 6.5-05
demonstra esses dados.
Figura 6.5.15: Parque Eólico Quintanilha Machado, em São Francisco de
Itabapoana

Indicadores de Saúde
De acordo com os dados coletados do
CENSO do ano de 2010, o sistema de
abastecimento de água em São Francisco de
Itabapoana atende a 25,324% dos domicílios
com acesso à rede geral de distribuição,
74,186% tem acesso à água através de poço
ou nascente e 0,488% têm outra forma de
acesso à mesma. Destacando que o município
não conta com uma Estação de Tratamento de
Água. Abaixo encontra-se o Quadro 6.5-03 que
resume estes dados.
Município
AII

Distribuidora
Água

Poço

Outra

São
Francisco do
Itabapoana

25,324%

74,186%

0,488%

Fonte: IBGE (2010)
Quadro 6.5-03: Sistema de abastecimento de água

A rede coletora de esgoto sanitário em
São Francisco do Itabapoana chega a apenas
1,481% dos domicílios do município, outros
11,550% têm fossa séptica, 79,869% utilizam
fossa rudimentar, 0,770% estão ligados a uma
vala e 2,874% são lançados diretamente em
um corpo receptor (rio, lagoa ou mar). A
concessionária de coleta de esgoto na cidade é

Município
AII

Coleta
Regular

Terreno
Baldio

Queimam

Outro

São
Francisco do
Itabapoana

76,276%

0,874%

22,301%

0,696%

Fonte: IBGE (2010)
Quadro 6.5-05: Sistema de Coleta de Resíduos

Vias de Acesso
O município de São Francisco de
Itabapoana se encontra a uma distância de
321 km da cidade do Rio de Janeiro. O
acesso a essa cidade pode ser através de
seu terminal hidroviário ou por rodovias.
Partindo da cidade do Rio de Janeiro,
onde se encontram os principais equipamentos
de transporte coletivo, os visitantes chegam à
região via terrestre fazendo o seguinte trajeto
ao município da AII:
▪ Saindo da Rodoviária Novo Rio, pegar a
Ponte Rio-Niterói, seguir pela Niterói-Manilha
Rodovia Federal BR-101. Passando por
Campos dos Goytacazes, entrar à direita na
RJ-224 (Campos-Barra de Itabapoana) até o
centro do município de São Francisco de
Itabapoana.
▪ Chegando em São Francisco de Itabapoana
o percurso se dá por via de caixa de
rolamento, na qual é permitido o

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6-335

estacionamento ao longo do passeio e onde
se localiza variados comércios. Esta via RJ
224, chegando próximo à praça central, se
apresenta com traçado reto, fácil legibilidade
e pavimentação. Mesmo no centro da cidade
foi observado que boa parte das ruas não é
pavimentada. Continuando o percurso, seguir
pela rodovia RJ 232, até chegar a rodovia RJ
196, na via de acesso ao Empreendimento.
No município da AII existem vias de
distribuição do tráfego que assumem papel de
vias arteriais, porém sem apresentar volume
de tráfego semelhante aos das rodovias de
grande porte.

Figura 6.5.16: RJ224 - Principal via de acesso do Rio de janeiro ao
Município da AII

Nesta via, RJ 224, principais
estabelecimentos de serviços e comércios
também estão presentes. São eles: unidade de
saúde, delegacia, igreja entre outros.
A seguir são apresentadas as
principais distâncias de outras cidades em
relação a São Francisco de Itabapoana, no
quadro 6.5-04.
CIDADES

S. F. De ITABAPOANA

Rio de Janeiro

321 Km

São Paulo

756 Km

Belo Horizonte
Brasília
Campos
Goytacazes
Vitória

551 Km
1.279 Km

dos

50 Km
220 Km

Fonte: DER-RJ
Quadro 6.5-04– Distância viária entre o município da AII e
algumas cidades

A seguir encontra-se apresentado o
mapa do sistema viário do município.
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SISTEMA VIÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
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6.5.1.11 Sistemas de Transporte
Pelas rodovias RJ-224/ RJ-232 e RJ196 circulam grande número de veículos, entre
eles os coletivos que fazem rotas locais, além
de veículos de turismo e carros de passeio. Os
ônibus municipais, que fazem a interligação
entre bairros e o transporte alternativo, também
se utilizam dessas vias.
No município de São Francisco de
Itabapoana o transporte coletivo não atende as
necessidades
da
população.
Com
o
desenvolvimento local, foi necessário implantar
o transporte alternativo (vans).
Segundo
moradores, o ônibus demora muito; a maioria
usa o seu próprio veículo que são: carros e
motos.

População em 2010
ESTADO,
MUNICÍPIO DA Total

Territó
rio

Densida
de
demogr
áfica
(hab./k
m2)

Home
ns (%)

Mulhe
res (%)

Pop.
Urbana
(%)

15,9
milhõe
s

47,69

52,30

96,71

43.780
,157

365,23

Região Norte 863.57
Fluminense
8

48,82

51,17

87,88

10.039
,304

63,54

São Francisco
41.354
do
Itabapoana

20.808

20.546

46.534

1.122,
438

36,84

Estado

(km2)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE(2010)
QUADRO 6.5-05 - População residente em 2010, área total do território
densidade demográfica, e população por sexo, para o estado do Rio de
Janeiro, Região Norte Fluminense e município da AII

Evolução do Contingente Populacional
6.5.1.12 Demografia
Dinâmica Populacional
O município de São Francisco de
Itabapoana é integrante da Mesoregião Norte
Fluminense, que também é composto pelos
seguintes
municípios:
Campos
dos
Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira,
Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São
Fidélis, São Jõao da Barra e Italva.
O município da AII ocupa 1.122,44 km²
dos 4.032.708,608 km2 da área do Norte
Fluminense, isto é, o correspondente a 27,83%
deste território, sendo que, deste valor, a
população urbana representa 46,534% do total
de habitantes, enquanto a população rural
representa 44,878%.

A proximidade de São Francisco do
Itabapoana com o polo petroquímico do Norte
Fluminense faz com que o município expanda
o número de habitantes, porém há uma evasão
muito grande de habitantes nativos da cidade
devido a falta de incentivos públicos e privados,
principalmente com relação a educação,
serviços de saúde e infraestrutura.
A Região Norte Fluminense foi um dos
territórios que mais ganhou participação
relativa, em termos da população estadual, nos
últimos 10 anos, sendo esta facilitada pela BR
– 101 que atravessa toda a sua extensão. O
Gráfico 6.5-1.1 abaixo mostra a Evolução
Populacional entre os anos de 2000 e 2007.

De acordo com o Censo Demográfico,
em 2010 a densidade demográfica de são
Francisco do Itabapoana é de 36,84 hab/km2 e
sua estimativa populacional para 2019 é que
tenha alcançado 42.205 habitantes, conforme
publicação do IBGE.
O Quadro 6.5-05
esses dados.

a seguir resume
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Fonte: DATASUS(2010)
Gráfico 6.5-1.2 – Pirâmide Etária São Francisco de Itabapoana
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Infográficos
(2007)
Gráfico 6.5-1.1 – Pirâmide Etária São Francisco de Itabapoana

Com a população estimada pelo IBGE
em 2019, em 42.205 pessoas, verifica-se com
base nos gráficos acima, que em mais de uma
década, ou seja, de 2007 a 2019, o crescimento
populacional do município não atingiu o nível
dos 45.000, sendo que este crescimento
populacional entre o censo de 2010 e o de 2019
foi de apenas 9,3%, ou seja, 1% ao ano
O Município poderia absorver uma
quantidade populacional bem maior devido à
sua grande área, podendo ser mais bem
aproveitado o potencial turístico e industrial da
região.
Abaixo, podemos observar no gráfico
6.5-X da Pirâmide populacional do Município de
São Francisco de Itabapoana que há um
declínio da população jovem, entre 30 e 39
anos. Este fato se deve à migração desta para
cidades próximas, como Macaé e Campos dos
Goytacazes, que absorvem esta mão de obra
na indústria petrolífera.

De acordo com o censo demográfico do
IBGE, na década passada (2000-2010) 49
municípios fluminenses acusaram taxas
geométricas de crescimento inferiores a média
estadual, e deste total, quinze municípios
apresentaram valores inferiores a 0,25% a.a,
dentre eles, São Francisco de Itabapoana com
taxa geométrica de 0,05% contra 3,47 no
período de 1991 a 2000.
Escolaridade
No
CENSO
do
IBGE,
foram
considerados como alfabetizados as pessoas
de 5 anos ou mais de idade capaz de ler e
escrever um bilhete simples no idioma que
conhecesse. Foi considerada analfabeta a
pessoa de 5 anos ou mais de idade que
aprendeu a ler e escrever, mas que esqueceu
devido a ter passado por um processo de
alfabetização que não se consolidou, e a que
apenas assinava o próprio nome, conforme o
quadro 6.5-06, abaixo.

Com relação à faixa etária da
população da AII, podemos observar que a
população entre a faixa de 20 – 29 anos e 30 –
39 há uma diminuição desta população devido
à evasão desta para cidades vizinhas, como
Macaé e campos dos Goytacazes.

Município da
AII e Estado RJ

Taxa
de
analfabetismo em
relação
à
população
do
Estado do Rio de
Janeiro

População
Analfabeta
(habitantes)

Estado do Rio
de Janeiro

11,33%

14.178.701

São Francisco
do Itabapoana

0,06%

10.034

Fonte: IBGE(2010)
Quadro 6.5-06: Analfabetismo no município da AII em
relação ao Estado do Rio de Janeiro

Está representado a seguir a pirâmide
etária do município de São Francisco do
Itabapoana, no gráfico 6.5-1.2

Complementando o quadro acima, a
taxa de habitantes analfabetos da cidade é de
24,26% da população.
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Fluxo Migratório
Segundo o IBGE, o número de pessoas
que mudaram de Estado vem diminuindo nos
últimos 15 anos. Os dados mais recentes
indicam que entre 2004 e 2009, pouco mais de
3,2 milhões de pessoas trocaram de Estado há um recuo de 37% na comparação entre os
dados de 2000 e 2009. Abaixo encontra-se o
Quadro que demonstra a região de origem dos
moradores da AII, conforme o quadro 6.5-07,
abaixo.
AII

Reg.
N

Reg.
NE

São
Francisc
o de
Itabapo
ana

0,05
%

1,14%

Reg. Reg.
CO
S

-

0,01
%

Reg. SE
ou
Nativos

Não
País
Especifica
Estrang
do

98,45%

0,20%

0,12%

resumida do progresso a longo prazo em três
dimensões básicas do desenvolvimento
humano: renda, educação e saúde.
Conforme demonstra o gráfico a seguir
apresentado, o IDHM de São Francisco de
Itapabona, de acordo com os dados do IBGE,
na década passada, na média melhorou. Houve
aumento da renda e da expectativa de vida. A
educação também avançou, mas ficou bem
longe do ideal e foi o indicador que menos
contribuiu para o resultado positivo.
São Francisco de Itabapoana, no Norte
Fluminense, teve crescimento de 85% no
IDHM, mas, mesmo assim, tem o segundo pior
índice do Estado do Rio. E ao contrário do resto
do país, foi a educação que mais pesou para o
crescimento no município, seguido por
longevidade e renda.

Fonte: IBGE(2010)
Quadro 6.5-07: Origem da População Imigrante residentes
no município - AII

É importante ressaltar a presença de
ciganos na cidade. Estes fazem parte da
população
flutuante
da
cidade,
não
colaborando com a arrecadação de impostos
ou mesmo tendo algum registro civil. Vivem de
trocas de produtos, esmolas, e “leitura de
mãos”. Como seu tempo de permanência na
cidade é sazonal e por questões culturais,
muitas crianças não frequentam a escola,
elevando o índice de analfabetismo entre o
grupo. Eles se localizam em diferentes
acampamentos pela cidade, abrindo mão de
eletricidade, esgotamento sanitário e água
encanada. Estima-se que haja entre 200 a 300
ciganos nestes acampamentos.

Fonte:
brasil.html

Fonte: IBGE-2010

O IDHM do município passou de 0,344
em 1991 para 0,503 em 2000 e alcançando
0,639 em 2010. Dentro deste âmbito, podemos
citar que o Índice de Pobreza do Município que
compõem a AII é 64,67%.
O gráfico apresentado a seguir ilustra a
evolução do IDHN do Município de
SãoFrancisco de Itabapoana,comparando-o
com o estado e com o pais

http://cinthyahayka.blogspot.com.br/2011/05/ciganos-noFigura 6.5.17: Ciganos brasileiros

6.5.1.13 Índice de Desenvolvimento HumanoIDH

Fonte: PNUD, Ipea e FJP - 2010

Segundo o PNUD, o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida
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Natalidade e Mortalidade

A taxa de natalidade entende-se pelo o
número de crianças que nascem anualmente
por cada mil habitantes. A diminuição na taxa
de natalidade em países em desenvolvimento,
como o Brasil, expõe de forma indireta que a
população de tais países está tendo acesso a
métodos contraceptivos, melhores condições
médicas e econômicas, além da prorrogação
da maternidade em prol da carreira profissional.
Observa-se que, embora a queda da natalidade
seja um fenômeno generalizado no Estado do
Rio de Janeiro ao longo da última década, os
padrões de natalidade nos municípios da AII
encontram-se mais elevados se comparados
ao do Estado, como pode ser analisado no
quadro 6.5-08 a seguir.

evolução positiva possa ser atribuída à
expansão e consolidação do SUS, refletindo
resultados positivos dos programas de
cuidados “materno-infantil” e progressos
pontuais nos programas de saneamento
básico.
A imagem a seguir ilustra o
comportamento da taxa de mortalidade no
município, de acordo com dados do IBGE de
2017. No gráfico se observa que a menor taxa10,25 ocorreu em 2013 e a maior, 26,26 em
2013.

TAXA BRUTA DE NATALIDADE DA AII
Munic
ípio e
Estado

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

SFI

18
,8

15
,7

16
,4

15
,4

15
,1

14
,1

14
,0

13
,0

13
,1

12
,0

Estado
RJ
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,4

18
,0

16
,6

15
,8

15
,6

15
,3

14
,5

14
,0

13
,8

13
,6

Comportamento da taxa de mortalidade infantil – fonte IBGE 2010

Fonte: DATASUS-SINASC(Sistema Nacional de Nascidos Vivos) – 2009
Quadro 6.5-08: Taxa bruta de natalidade da AII e no Estado do Rio de
Janeiro

A mortalidade infantil constitui outro
importante indicador demográfico revelando,
indiretamente, as condições gerais de
saneamento básico, infraestrutura de saúde,
em especial nos campos dos cuidados
materno-infantil e de nutrição, a nível municipal.
O quadro 6.5-09 abaixo, mostra a taxa
de mortalidade infantil no município da AII.

Com a taxa observada em 2017- 11,4
o Município cumpre uma das metas dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das
Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade
infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos
por mil em 2015.
A esperança de vida ao nascer é o
indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM). No município, a
esperança de vida ao nascer cresceu 3,4 anos
na última década, passando de 69,1 anos, em
2000, para 72,4 anos, em 2010. No Brasil, a
esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos.
6.5.1.14 Análise de Renda da População

TAXA BRUTA DE MORTALIDADE INFANTIL DA AII
Município e
Estado

Histórico
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

São Francisco
do
Itabapoana

27,4

13,7

6,4

26,4

11,5

12,8

12,4

Estado RJ

17,9

17,7

17,2

16,0

15,3

14,8

14,2

Fonte: DATASUS-SINASC(Sistema Nacional de Nascidos Vivos) – 2009
Quadro 6.5-09 : Taxa bruta de mortalidade da AII e no
Estado do Rio de Janeiro

As taxas de mortalidade infantil
revelam uma melhoria considerável e como
pode ser verificado. No Município de são
Francisco do Itabapoana é provável que esta

O desenvolvimento de atividades
voltadas para a arrecadação de renda na região
da AII se inicia em 1540, quando Pero Góis,
dono da capitania, percebendo o potencial fértil
daquele solo, iniciou a primeira plantação de
cana-de-açúcar próxima ao Rio Itabapoana.
Apesar do cultivo da cana-de-açúcar, o
aldeamento não progrediu devido aos
constantes ataques indígenas.
Após a renuncia da Capitania pelos
sucessores de Pero Góis, o terreno foi doado
em 1627 e a partir desta época verificou-se
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maior afluxo de colonos, estenderam-se as
áreas exploradas, surgiram novas plantações,
principalmente de cana-de-açúcar.
A cerca de cem anos, o barracão do
Gargaú cujo objetivo era o comércio atacadista.
Tal comércio era feita em embarcações
apropriadas para o transporte de mercadorias.
O espaço interno do barracão onde eram
armazenados os produtos era bem amplo. Dalí,
os produtos seguiam para São João da Barra e
de lá para os grandes centros em navios ou em
trens.
Essa efervescência comercial, no
entanto, entrou em declínio ao mesmo tempo
em que as estradas foram ganhando o espaço
das ferrovias e das vias navegáveis.
A Agricultura como importante item na
economia local

mais por semana numa atividade econômica,
ajudando à pessoa com quem residiam ou à
instituição de caridade, beneficente ou de
cooperativismo ou, ainda, como aprendizes,
estagiárias, etc. Também foram consideradas,
nesta condição, as pessoas de 10 anos ou mais
de idade que não trabalharam nos doze meses
anteriores à data de referência do Censo, mas
que nos últimos dois meses tomaram alguma
providência para encontrar trabalho.
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade
da população de 18 anos ou mais (ou seja, o
percentual dessa população que era
economicamente ativa) passou de 60,53% em
2000 para 59,03% em 2010. Ao mesmo tempo,
sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual
da população economicamente ativa que
estava desocupada) passou de 11,18% em
2000 para 10,08% em 2010, conforme
demonstra a imagem a seguir.

Conforme foi apresentado ao longo
deste estudo, o cultivo da cana-de-açúcar tem
grande importância histórica e comercial na
região, pois a partir deste cultivo, foram
implementadas outras culturas que trouxeram
destaque para o município de São Francisco de
Itabapoana.
Na AII destacam-se as culturas de
abacaxi, maracujá, coco e goiaba. Também
tem boa produção de olerícolas, especialmente
de mandioca e urucum, com potencial para
desenvolver seu processamento industrial,
como o empacotamento a vácuo, desidratação
e fabricação de conservas. A produção de
feijão
e
de
milho
complementa
a
expressividade da agricultura na região.
Neste mesmo setor, a criação
extensiva de gado bovino de corte e leiteiro é
bem desenvolvida na região, sendo essa
diretamente ligada ao cultivo de cana-deaçúcar, uma vez que o bagaço desta é
aproveitado na alimentação dos animais.
População Economicamente Ativa – PEA
Compõem
a
População
Economicamente Ativa – PEA, as pessoas que,
durante todos os doze meses anteriores à data
do Censo, ou parte deles, exerceram trabalho
remunerado em dinheiro e/ou produtos ou
mercadorias,
as
licenciadas,
com
remuneração, por doença, com bolsas de
estudo, dentre outras, e as sem remuneração
que trabalham habitualmente quinze horas ou

Fonte: Atlas Brasil
Composição da população de 18 anos ou mais de idade – 2010

Fonte: Atlas Brasil
Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município - São Francisco
de Itabapoana – RJ

Segundo o IBGE, em 2018 o salário
médio mensal dos trabalhadores formais em
São Francisco de Itabapoana é de 1,8 salários
mínimos e o total de pessoas ocupadas é de
3.955 pessoas, correspondendo a 9,44% da
população. O percentual de população com
rendimento nominal mensal per capita de até ½
salário mínimo é de 44,9%.
O valor médio do rendimento mensal é
maior para os homens do que para as
mulheres, apresentando os valores de 14%
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maiores para os homens e 14% menores para
as mulheres.
Na comparação com os outros
municípios do estado, São Francisco de
Itabapoana ocupa as posições 67 de 92 e 89 de
92, respectivamente. Já na comparação com
cidades do país todo, fica na posição 3263 de
5570 e 3653 de 5570, respectivamente.

A Z-7 é a principal fornecedora de
pescado para o estado do Rio de Janeiro ,
principalmente para a região metropolitana.

Considerando
domicílios
com
rendimentos mensais de até meio salário
mínimo por pessoa, de acordo com o IBGE2010, o município tem 44.9% da população
nessas condições, o que o coloca na posição 1
de 92 dentre as cidades do estado e na posição
2158 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Figura 6.5.18: Barcos à beira do Rio Paraíba do Sul na comunidade de
Guaxindiba

Emprego por Setor
No Brasil a maior geração de empregos
deslocou-se da atividade industrial, nos anos
70, para o setor de serviços, nos anos 80 e 90.
Em 1995, o setor terciário já abrigava 73,4%
das ocupações não-agrícolas e mais da metade
(52%) da população ocupada do país. O ritmo
da terceirização foi marcante, rompendo um
equilíbrio histórico na absorção de mão de obra
entre os setores industrial e de serviços, que
vinha ocorrendo nas décadas anteriores
(BRASIL, 2011).
Na AII, a mão de obra da população
está concentrada principalmente no setor de
serviços e comércio, que tem absorvido a mão
de obra oriunda do setor agrícola, que devido à
sazonalidade das culturas, apresenta mão de
obra flutuante. O ramo da construção civil
também tem se destacado na região devido à
proximidade com a Bacia de Campos.

Figura 6.5.19: Construção de barco para pesca em alto mar na
comunidade de Guaxindiba

Outra atividade de grande importância
no município de São Francisco de Itabapoana
é a atividade pesqueira. O conjunto de
comunidades pesqueiras conhecida como Z-7
compreende as seguintes comunidades:
Guaxindiba, Barra de Itabapoana, Lagoa Feia,
Buena, Gargaú e Santa Clara. As atividades se
dividem em pesca de água doce e água do mar,
compreendendo uma produção mensal de 4,5
toneladas e 100 toneladas, respectivamente,
abrangendo um total de 600 embarcações.
Segundo o presidente do Z-7, José
Geraldo Soares, encontram-se inscritos de
1900 a 2100 pescadores, sendo que destes,
somente de 1100 a 1200 possui a
documentação correta e portanto recebem
seguro-defeso
de
auxílio
à
doença,
aposentadoria e auxilio enfermidade.

Figura 6.5.20: Centro de Comercialização e armazenagem de peixes
Mania de Pescado, em Guaxindiba

Abaixo,encontram-se
as
tabelas
resumindo as principais classes CNAE
(Classificação
Nacional
de
Atividades
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Econômicas) dos Setores Serviços, Comércio,
Indústria e Agropecuária e seus respectivos
valores referentes ao Município de São
Francisco de Itabapoana.
Serviços

Quantidade de
Estabelecimentos

Atividades de Organizações
Religiosas

36

Restaurantes e outros
estabelecimentos de
alimentação e Bebidas

28

Atividades de Associações de
Defesa de Direitos Sociais

25

Serviços Ambulantes de
Alimentação

7

Hotéis e Similares

6

79

Comércio varejista de artigos
do vestuário e acessórios

47

Comércio varejista de
ferragens, madeira e
materiais de construção

40

Comércio varejista de outros
produtos novos não
especificados anteriormente

37

Comércio varejista de carnes
e pescados - açougues e
peixarias

33

Criação de bovinos

65

Cultivo de cana-de-açúcar

27

Atividades de apoio à
agricultura

7

Cultivo de frutas de
lavoura permanente,
exceto laranja e uva

5

Cultivo de plantas de
lavoura temporária não
especificadas
anteriormente

4

Também extraídos da Relação Anual
de Informações Sociais – RAIS, do Ministério
do Trabalho e Emprego - MTE, os dados das
tabelas acima permitem identificar os tipos de
estabelecimentos predominantes no município,
divididos pelos grandes setores da economia.

Quantidade de
Estabelecimentos

Comércio varejista de
mercadorias em geral, com
predominância de produtos
alimentícios -minimercados,
mercearias e armazéns

Quantidade de Estabelecimentos

Fonte: RAIS/MTE (2010)
Tabela 6.5-13: CNAE-Agropecuária

Fonte: RAIS/MTE (2010)
Tabela 6.5-10: CNAE- Serviços
Comércio

Agropecuária

Em 2010, das pessoas ocupadas na
faixa etária de 18 anos ou mais do município,
31,20% trabalhavam no setor agropecuário,
2,23% na indústria extrativa, 4,12% na indústria
de transformação, 8,38% no setor de
construção, 0,57% nos setores de utilidade
pública, 14,13% no comércio e 35,62% no setor
de serviços.(Fonte: Atlas Brasil. Org – 2010)
6.5.1.15 Finanças Públicas
As receitas realizadas pelo município
em 2017, de acordo com o IBGE, somaram R$
130.703.505,75 e variaram conforme grafico a
seguir.

Fonte: RAIS/MTE (2010)
Tabela 6.5-11: CNAE-Comércio
Indústria

Quantidade de Estabelecimentos

Fabricação de farinha de
mandioca e derivados

10

Fabricação de laticínios

4

Distribuição de energia
elétrica

4

Construção de
embarcações e estruturas
flutuantes

3

Construção de edifícios

3

Fonte: IBGE
Receitas realizadas – 2017

As despesas empenhadas em 2017, de
acordo com o IBGE, somaram 119.247.523,18
e variaram conforme gráfico apresentado a
seguir.

Fonte: RAIS/MTE (2010)
Tabela 6.5-12: CNAE-Indústria
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Transferência de de outras
instituições públicas Específicas:
Outras receitas correntes
Demais receitas correntes
Receitas de Capital
Transferencia de Capital
Transferencia da União e de
suas entidades
Transferencia da União –
Específicas de Estado, DF e
Municípios
Transferência dos Estados e do
DF e de suas entidades
Transferencia dos Estados –
Específica de Estados, DF e
Municípios
® Deduções da Receita
® Deduções do FUNDEB
® Deduções do FUNDEB

Fonte: IBGE
Despesas empenhadas – 2017

As finanças públicas da AII estão
apresentadas a seguir conforme a tabela 6.514 a seguir.
Receitas Orçamentárias
Realizadas

138.831.306,91

Correntes:
Impostos, taxas e contribuições
de melhoria:
Impostos
Impostos sobre renda e
proventos de qualquer
natureza

138.831.306,91 Reais

IRFF- Trabalho - Principal

798.070,90 Reais

IRRF – Outros Rendimentos Principal
Imposto específicos de Estados,
DF e Municípios
IPTU - Principal
I*ptu – Multas/Juros
IPTU – Dívida Ativa
IPTU – Dívida Ativa –
Multas/Juros
ITBI - Principal
ITBI – Multas/Juros
ISS - Principal
ISS- Multas/Juros
Taxas
Taxas pela prestação de
serviços
Taxas específicas de Estados,
DF e Municípios
Contribuição:
Contribuição para custeio do
serviço de iluminação pública
Receita Patrimonial
Valores mobiliários
Juros e correções monetárias
Transferências correntes
Transferência da União e de
suas entidades
Transferência da União
específicas de Estado, DF e
Municípios
Transferência dos Estados e do
DF e de suas entidades
Transferencia dos Estados –
Específica de Estados, DF e
Municípios
Transferencia de outras
instituições públicas

7.661.311,23 Reais

Despesas Orçamentárias
Empenhadas
Correntes:
Outras Despesas Correntes:
Capital:
Investimentos:
Pessoal e Encargos Sociais:
Obras e Instalações:
Valor do Fundo de
Participação dos Municípios FPM:
Valor do Imposto Territorial
Rural - ITR:

6.248.151,70 Reais
751.409,72 Reais

176.209,90 Reais
5.273.871,25 Reais
1.645.265,04 Reais
16.330,83 Reais
622.257,61 Reais
336.786,14 Reais
473.296,99 Reais
324,29 Reais
2.173.579,60 Reais
6.029,75
1.413.159,53 Reais
1.040.876,54 Reais
372.282,99 Reais
2.522.917,71 Reais
2.522.917,71 Reais
359.660,66 Reais
359.660,66 Reais
359.660,66 Reais
127.796.104,32 Reais
44.185.554,09 Reais
44.185.554,09 Reais
48.815.868,05 Reais
48.815.868,05 Reais
34.794.682,18 Reais

491.312,99 Reais
491.312,99 Reais
6.671.819.49 Reais
6.671.819.49 Reais
5.547.821,59 Reais
5.547.821,59 Reais
1.123.997,90 Reais
1.123.997,90 Reais
- 13.585.812,92 Reais
- 13.585.812,92 Reais
- 13.585.812,92 Reais
66.563.292,34
62.764.133,91 Reais
24.327.132,23 Reais
3.799.158,43 Reais
3.328.208,75 Reais
38.437.001,68 Reais
2.358.608 Reais
12.423.769,14 Reais
47.540,84 Reais

Fonte: Portal da Transparencia- Prefeitura Municipal de São Francisco de
Itabapoana – Ano 2019
Tabela 6.5-14: Finanças Públicas Município São Francisco de Itabapoana

6.5.1.16 Índice de Gini
O Índice de Gini é um cálculo usado
para
medir
a
desigualdade
social,
desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado
Gini, em 1912. Este índice apresenta dados
entre o número 0 e o número 1, onde “zero”
corresponde a uma completa igualdade na
renda (onde todos detêm a mesma renda per
capta) e “um” que corresponde a uma completa
desigualdade entre as rendas (onde um
indivíduo, ou uma pequena parcela de uma
população, detêm toda a renda).
Os resultados apresentados pelo IBGE,
referentes ao Ìndice de Gini do município de
São Francisco de Itabapoana é 0,44. No Brasil,
este resultado é 0,56, sendo assim, o terceiro
país mais desigual do mundo, segundo o PNUD
(Plano das Nações Unidas para o
Desenvolvimento).
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34.794.682,18 Reais

6.5.1.17 Índice de Qualidade dos municípios
De acordo com o IQM - Índice de
Qualidade dos Municípios, São Francisco de
Itabapoana está em 92º lugar no desempenho
dos municípios do Estado do Rio de Janeiro,
publicado
pela
Fundação
Centro
de
Informações e Dados do Rio de Janeiro (CIDE)
em 2006, com o objetivo de avaliar as
condições dos municípios para atrair
investimentos e sua capacidade de multiplicar
os benefícios realizados. Tendo como base nos
dados encontrados na classificação geral de
todos os municípios, sete grupos de
indicadores sinalizam condições básicas que
são consideradas necessárias para o
desenvolvimento da região. São eles:
• Cidadania – representa as condições de
atendimento às necessidades básicas da
população
do
município
9saúde,
educação,segurança,justiça e lazer);
• Dinamismo – demonstra o dinamismo da
economia local, representada pela existência
de alguns serviços especializados e pelo nível
de suas atividades;

retratando a preocupação com o meio
ambiente, compara as áreas cobertas pelos
remanescentes da cobertura vegetal com as
ocupadas pelos diversos usos do solo, em cada
município fluminense, criando, desta forma, o
Índice de Qualidade de Uso do Solo e da
Cobertura Vegetal (IQUS). Além disto, identifica
Corredores Prioritários para a Interligação de
Fragmentos Florestais, facilitando a escolha de
áreas de reflorestamento, otimizando, assim, a
relação custo-benefício do empreendimento.
O principal objetivo do IQM-Verde é a
construção de indicadores capazes de permitir
o monitoramento de remanescentes vegetais,
dos diferentes ambientes fitoecológicos, que
possam, fundamentalmente, servir de guias
para o estabelecimento de políticas públicas
confiáveis.
O Índice de Qualidade de Uso do Solo
e da Cobertura Vegetal (IQUS) é um desses
indicadores. O IQUS possibilita a realização de
um diagnóstico amplo da qualidade ambiental,
em cada município do Estado do Rio de
Janeiro, no que concerne ao Uso do Solo e à
Cobertura Vegetal.

• Infraestrutura
–
para
grandes
empreendimentos, demonstra a presença e
condições favoráveis à implantação e operação
de empresas de grande porte no município;

• Qualificação de mão de obra – representa o
padrão de formação educacional da população,
do ponto de vista da especialização e
profissionalização;
• Centralidade e vantagem locacional – é a
capacidade do município para estabelecer
vínculos com os mercados vizinhos.
6.5.1.18 Índice de Qualidade dos Municípios
Verde
O IQM-Verde faz parte de uma série de
estudos iniciada com o Índice de Qualidade dos
Municípios – IQM. Enquanto este classifica os
municípios do Estado do Rio de Janeiro de
acordo com a capacidade apresentada para
atrair novos investimentos, o IQM-Verde,

Índice

Características

São Francisco de
Itabapoana

L - Rural

Predomínio de Áreas
agrícolas,
com
algumas formações
originais e Pastagens.

Fonte: INPE (2001)
Tabela 6.5-15: Classificação do Município da AII segundo o IQUS

• Facilidades para negócios – estas
existentes para a operação das empresas e de
seus funcionários;
• Riqueza e potencial de consumo –
demonstra a riqueza existente no município,
representada pela sua produção e pelo nível de
rendimento de seus habitantes;

Municípios da AII

6.5.1.19 São Francisco de Itabapoana em
números
Estrutura Setorial e Evolução do PIB
O Indicador Produto Interno Bruto –
PIB representa a medida total do valor
adicionado bruto gerado por todas as
atividades econômicas em uma determinada
unidade geográfica. Os Gráficos 6.5-2 e 6.5-3 a
seguir, mostram a evolução do PIB total do
Estado do Rio de Janeiro e sua participação no
Produto Interno Bruto Brasileiro entre os anos
de 2000 e 2008.

Fonte: FIRJAN/ IBGE (2010)
Gráfico 6.5-2: PIB do estado do Rio de Janeiro entre 2000 e 2008 (R$
bilhões)
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O Produto Interno Bruto é um indicador
que mede a produção de um país, levando em
conta três grupos principais:
•

Agropecuária, formada por Agricultura,
Extrativa Vegetal e Pecuária;

Fonte: FIRJAN/ IBGE (2010)
Gráfico 6.5-3: Participação do PIB do estado em relação ao PIB nacional
(%)

• Indústria, que engloba Extrativa Mineral,
Transformação, Serviços Industriais de
Utilidade Pública e Construção Civil;

Conforme pode ser observado nos
dados apresentados acima, apesar do PIB do
estado do Rio de Janeiro ter apresentado
crescimento gradual entre os anos de 2000 e
2008, sua participação em relação ao PIB
nacional se comportou de maneira constante,
entre os percentuais de 11,1% e 11,8%,
conforme o quadro 6.5-16 mostra abaixo.

• Serviços,
que
incluem
Comércio,
Transporte, Comunicação, Serviços da
Administração Pública e outros serviços.

Municípios Norte Fluminense

PIB (R$mil)

Campos dos Goytacazes

29.125.709

Macaé

8.003.372

Quissamã

3.435.197

São João da Barra

2.686.844

Carapebus

445.281

São Francisco de Itabapoana

368.414

São Fidélis

343.749

Conceição de Macabu

145.076

Cardoso Moreira

125.390

Total

44.679.032

O gráfico 6.5-4 abaixo representa o
valor do PIB por setor de modo comparativo
entre o país, o Estado do Rio de Janeiro e o
município de São Francisco de Itabapoana.

Gráfico 6.5-4: PIB (Valor Adicionado) São Francisco de
Itabapoana em relação ao Estado do Rio de Janeiro e ao País

A partir do gráfico acima, podemos
concluir que o setor de serviços tem
importância expressiva no Estado do Rio de
Janeiro,
apresentando
participação
considerável no PIB municipal.

Fonte: IBGE(2010)
Quadro 6.5-16: PIB, em valores correntes da Região Norte Fluminense

O quadro 6.5-17 abaixo resume o percentual
participativo dos municípios do Norte
Fluminense.

Fonte: IBGE(2010)
Quadro 6.5-17 : Percentual Participativo do PIB Região Norte Fluminense

De acordo com o IBGE - Cidades a
evolução do PIB estimado, visto que não foram
realizados censos desde 2010, do Município de
São Francisco de Itabapoana de 2010 a 2017
se apresentam conforme a seguir:

2010 – R$ 11.516,64;
2011- R$14.508,51; 2012R$24.753,32; 2013- R$33.059,81; 2014- R$24.521,39;
2015- R$22.041.07; 2016- R$23.200,30 e 2017R$22.811,47.

O PIB identifica a capacidade de
geração de riqueza do município, que no caso
de São Francisco de Itabapoana representa
0,82% do PIB da Região Norte Fluminense.
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6.5.1.19 Apontamento de Vetores de
Crescimento
Os estudos sobre a evolução da
economia do Estado do Rio de Janeiro nos
últimos trinta anos carregam uma discussão
sobre a existência ou não de esvaziamento
econômico,
desindustrialização,
ou
simplesmente de inflexão nos componentes da
base econômica, havendo um deslocamento
de setores, ramos e segmentos de suporte da
economia estadual,
privilegiando os
segmentos ligados direta ou indiretamente à
economia do petróleo, em detrimento de
diversos segmentos industriais (Silva, 2008;
Natal, 2005).
A
mesorregião
(IBGE)
Norte
Fluminense abrange nove municípios: Campos
dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira,
Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São
Fidelis, São Francisco do Itabapoana e São
João da Barra. Campos dos Goytacazes, o
município mais extenso e populoso, foi, até os
anos 80, o tradicional pólo regional, tendo sido
sede, desde o século XVIII, de um importante
complexo agroindustrial de produção de cana,
açúcar e álcool, cujo apogeu se deu no final do
século XIX até meados do século XX, quando
iniciou um lento declínio, com breves intervalos
de revitalização, até chegar à depressão
econômica e à estagnação, a partir dos anos
90.
O retorno dos grandes investimentos
públicos e privados com o ambicioso objetivo
de se firmar como país produtor de energia e
dotado da infraestrutura necessária ao esforço
exportador, privilegiando portos, aeroportos,
rodovias
e ferrovias planejados para a
integração
das malhas a corredores de
exportação, leva à incorporação de novas
fronteiras à economia produtora-exportadora
de commodities, seja
como fontes de
exploração/produção, seja como plataformas
de exportação. O caso do Norte Fluminense
se situa territorialmente, no corredor que vai do
Porto de Ubu, em Anchieta-ES, ao Porto de
Sepetiba, em Itaguaí, no Sul fluminense,
passando Porto do Açu e pelo COMPERJ, que
seria o novo pólo petroquímico do Rio de
Janeiro, em Itaboraí.
Os municípios do ERJ que concentram
as
rendas
petrolíferas,
denominados
municípios
produtores
–
municípios
classificados pela ANP-Agência Nacional do
Petróleo, como confrontantes com a jazida offshore, em decorrência de critérios arbitrados

por técnicos do IBGE, e
codinominados
petrorrentistas por estudiosos do assunto
(Serra, 2005), uma vez que o que os caracteriza
não é a produção, mas sim o recebimento das
rendas petrolíferas – decidem sobre o uso
desses recursos milionários acrescidos aos
orçamentos municipais mediante repasses
mensais, de acordo com a produção.
Dos nove municípios que compõem o
Norte Fluminense – Campos dos Goytacazes,
Macaé, São João da Barra, Quissamã,
Carapebus, São Francisco do Itabapoana,
Conceição de Macabu, São Fidelis e Cardoso
Moreira, os cinco primeiros (em grifo) são
produtores, ou, petrorrentistas.
Existe uma enorme disparidades entre
os petrorrentistas e aqueles, como S. Francisco
do Itabapoana, que não estão classificados
como produtores. Ao mesmo tempo, aponta a
existência de uma diferenciação interna entre
os valores per capita, que coloca Quissamã e
S. J. da Barra com valores duas a três vezes
superiores aos demais privilegiados com essas
rendas.
O peso no orçamento dos municípios
produtores, varia de 44% a 68%, enquanto em
S. J. da Barra chega a 81%. Mais uma vez, o
contraste com São Francisco do Itabapoana
ilustra as disparidades acentuadas na
distribuição das rendas entre os municípios.
O desafio de difusão territorial dos
benefícios dos grandes investimentos se torna
maior, no NF, ante o fato de que a região
apresenta déficit histórico de infraestrutura
urbana e de serviços coletivos, e baixos níveis
de escolaridade, saúde, saneamento e
habitação, dentre outros. O contraste entre
municípios dinâmicos e periferias esvaziadas
pelo efeito polarizador dos primeiros se
manteve e se atualizou, assim como a
segregação urbana e as desigualdades sócioespaciais.
A força polarizadora do município de
Campos impôs o perfil monocultor à economia
regional, e suas elites lançaram mão de uma
ideologia regionalista que lhes assegurou o
monopólio sobre a política a economia, a
sociedade e a cultura locais, produzindo um
quadro de desigualdade, pobreza e exclusão
territorial e social (Cruz, 2003).
Ao mesmo tempo, a capacidade
instalada e em expansão da infraestrutura
urbana, de formação e qualificação de mão de
obra, e de logística e serviços de Campos, que
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recebeu as instalações Porto do Açu instalado
em SãoJoão da Barra próximo à sua divisa com
São Francisco de Itabapoana, credenciou esse
município como receptor da maioria das
instalações físicas de suporte, apoio,
fornecimento e serviços, aos dois complexos,
bem como, pela sua extensão, estrutura e
dinâmica, da maior parte das instalações
residenciais.

A área de objeto de estudo possui
bens de valor histórico, cultural e/ou
arquitetônico. Alguns tombados pelo IPHAN e
pelo INEPAC.

Com a sobrecarga na estrutura
municipal, aumento do custo das moradias
gerou a ocorrência, induzida e espontânea, de
alocação de parte dos investimentos em
municípios vizinhos, como S. F. do Itabapoana,
que apresenta um forte vetor de crescimento
como município-dormitório, pelas condições
mais acessíveis aos custos dos imóveis e dos
aluguéis.

Os Bens Culturais tombados no
município de São Francisco de Itabapoana,
encontran-se apresentados no quadro 6.5-18 a
seguir, de acordo com o Inventário de
Identificação do INEPAC – Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural.

Não se pode deixar de assinalar, no
entanto, o acentuado crescimento do emprego
público nesses municípios e o seu peso no
total. O crescimento das receitas municipais
tem papel importante no crescimento do
emprego público, decorrentes, tanto da
tendência clientelista de acomodar na
administração os compromissos eleitorais,
quanto dos investimentos em infraestrutura e
equipamentos urbanos, possibilitados pelas
rendas petrolíferas.
Assim sendo, considerando que o
município de São Francisco de Itabapoana,
cuja economia se baseia na agropecuária e em
serviços que incluem comércio, transporte,
comunicação, serviços da administração
Pública e outros serviços e por sua proximidade
com o Município de Campos e da Bacia de
Campos, foram identificados para o Município
de São Francisco de Itabapoana os seguintes
vetores de crescimento:
• Setor de construção civil para criação de
novas moradias para atendimento da
demanda por menores custos dos imóveis do
município vizinho;
• Setor de serviços principalmente o comercial;
• Setor de logística para apoio a atividade de
petróleo e gás em função de sua proximidade
da Bacia de Campos;
• Setor portuário para apoio as atividades de
petróleo e gás em função de sua proximidade
da Bacia de Campos.

6.5.1.20 Patrimônio Histórico, Cultural e
Arquitetônico

O município de São Francisco de
Itabapoana possui seu acervo de valor
histórico, cultural e arquitetônico.

Código
de
Identificação

Denominação

Município

E-18/300.459/85

Manguezal

S.F.de Itabapoana

E-18/300.288/85

Coreto na Praça S. Sebastião

S.F.de Itabapoana

Quadro 6.5-18: Relação dos Tombamentos Culturais

6.5.1.21 Patrimônio Arqueológico
Os patrimônios arqueológicos, por
definição, são bens arqueológicos tombados,
feitos
excepcionalmente
por
interesse
científicos ou ambientais. Realizado pelo poder
público, são de responsabilidade do IPHAN.
A Vila da Rainha foi edificada por Pero
de Góes em 1538 ,numa região habitada por
indígenas das tribos Goitacás e Puris. Foi o
primeiro núcleo habitacional e marco da
colonização do território que hoje é o Município
de São Francisco de Itabapoana. Há dúvidas
quanto a localização exata da Vila da Rainha,
no entanto, o mais provável é que tenha sido
edificada nas proximidades do Rio Itabapoana.
Conforme
estudos
e
registros
históricos, dados indicam que a costa
sanfranciscana foi uma região de grande
importância no comercio de escravos no
período colonial. A primeira ossada encontrada
na praia de Manguinhos ocorreu na década de
70. Em 2003, após uma forte ressaca, vários
esqueletos foram descobertos, indicando que
essas ossadas, deveriam ser de escravos.
De acordo com o IPHAN, o material
encontrado foi analisado e o acervo foi
registrado,
reconhecido
como
sítio
arqueológico.
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Sítios Arqueológicos
Histórico
Sítio Arqueológico Manguinhos (De
acordo com o IPHAN, o material encontrado foi
analisado e o acervo foi registrado, reconhecido
como sítio arqueológico)
Sítio Arqueológico Vila da Rainha
6.5.1.22 Patrimônio Cultural Material
A Constituição Federal definiu o
patrimônio cultural brasileiro como um bem ou
bens de natureza material e imaterial,
considerado importante para a identidade da
sociedade brasileira. O Patrimônio Material é
formado por um conjunto de bens culturais
classificados
segundo
sua
natureza:
arqueológico, paisagístico e etnográfico;
histórico; belas artes e das artes aplicadas. E
estão divididos em: bens imóveis – núcleos
urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e
bens individuais – e bens móveis - coleções
arqueológicas,
acervos
museológicos,
documentais, bibliográficos,
arquivísticos,
videográficos, fotográficos e cinematográficos.
Casa do Barão – Construída na
década de 1940, à beira do Rio Itabapoana em
Barra de Itabapoana foi residência do barão
austríaco Ludwing Kummer e a edificação era
conhecida como Vila da Rainha, da época da
expansão do cilclo do café, quando muitos
navios ancoravam no local.

Figura 6.5.18: Casa do Barão

140 anos. Além do casarão, existe a capela de
Nossa Senhora de Santana restaurada em
2003, de onde o sino de bronze com o brasão
do Brasil Império, convocava fiéis para as
missas. Ainda em funcionamento, Ruínas de
uma velha panificação, da antiga senzala e
também de um velho curral, dividem o mesmo
espaço com novas instalações, transformando
o local em ponto turístico, localizado na Região
de Praça de João Pessoa, na localidade de
quatro Bocas em São Francisco de Itabapoana.

Figura 6.5.19: Fazenda Santana

Biblioteca Pública Municipal de São
Francisco de Itabapoana – Localizada no
centro, o acervo tem cerca de 10 mil títulos e é
aberto à comunidade. Nas instalações da
biblioteca é oferecido um telecentro que
oferece acesso gratuito à internet.
6.5.1.23 Patrimônio Paisagístico
Centro Cultural Tabernarte – Um
espaço dedicado às artes criado pelo artista
plástico Pérez Dová. Idealizado em 2000, o
Tabernarte é uma festa de cores, formas e
criatividade, com um pequeno palco, sala para
exposição e espaço ao ar livre para ser
usufruído. O centro cultural foi construído à
beira da Rodovia Afonso Celso em um terreno
íngreme, onde havia um lixão. O lugar era ponto
turístico para quem vai em direção ao litoral.
Atualmente se encontra fechado.

Fazenda São Pedro – Localizada
próxima à praia de Manguinhos, guarda marcos
do período mais cruel de nossa colonização.
Era sede onde recebia os navios negreiros,
pertencente à André Gonçalves da Graça,
responsável pela prisão de escravos para
adaptação, para depois serem distribuídos pela
região.
Fazenda Santana – A fazenda mantém
várias características da época em que foi
fundada com mão de obra escrava, há mais de

Figura 6.5.20: Centro Cultural Taberbarte
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Parque Eólico de Gargaú – Primeiro
parque eólico da região sudeste, está
localizada à margem da praia de Gargaú,
protegida pela Marinha e administrado pela
empresa privada Gesa – Gargaú energética
S/A. Com suas imensas torres de geração de
energia, se destacam ao longe; o parque pode
ser visto de São João da Barra, do outro lado
do Rio Paraíba do Sul, a quase 50 quilômetros
de distancia.

beira das estradas de acesso à cidade ou
praias franciscanas.

Figura 6.5.23: As Bolandeiras

Barracão Cultural de Gargaú –
Prédio antigo com mais de cem anos é uma
grande referência econômica e do progresso do
antigo sertão de São João da Barra. Localizado
perto da Praça de São Pedro, em São
Francisco de Itabapoana, abriga um espaço
cultural.
Figura 6.5.21: Parque Eólico de Gargaú

6.5.1.24 Patrimônio Histórico
Ruínas Tipity – Ruínas do prédio de
três pavimentos e a imponente chaminé de
trinta metros de altura, situados no distrito de
Máquina, às margens do Rio Itabapoana. A
Indústria da Farinha Tipity, inaugurada em
1940, foi um dos maiores empreendimentos da
história de São Francisco de Itabapoana.
Figura 6.5.24: Barracão Cultural de Gargaú

6.5.1.25 Patrimônio Cultural Imaterial

Figura 6.5.22: Ruínas Tipity

Bolandeiras – Raiz cultivada pelos
índios (mandioca, macaxeira ou aipim) ainda
beneficiada de forma tradicional em São
Francisco de Itabapoana. “Casas de farinha”,
como é conhecida, as bolandeiras fabricam a
farinha da mandioca e extraem dela o polvilho
e a goma, com o qual se faz o famoso beiju. A
técnica rústica e a fabricação artesanal são
fontes de renda de muitas famílias, que vendem
a farinha e seus subprodutos em barracas em

A Constituição Federal definiu o
patrimônio cultural brasileiro como sendo o
conjunto de bens de natureza material e
imaterial. Por Imaterial compreende-se “as
práticas,
representações,
expressões,
conhecimentos e técnicas – junto com
instrumentos , objetos, artefatos e lugares que
lhe são associados – que as comunidades, os
grupos e em alguns casos, os indivíduos
reconhecem como parte integrante de seu
patrimônio cultural”
conforme expressa o
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial,
lançado pela Presidência da República, em 5
de outubro de 2004.
Quilombo da Barrinha – Reúne em
torno de 70 famílias e, em sua hierarquia as
mulheres têm poder absoluto de decisão.
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Encontra-se localizado as margens da Rodovia
Travessão da Barra ( RJ 224) , na Estrada
Campos- Barra ( RJ 196).É um dos poucos
quilombos à beira mar no Brasil. O quilombo
ainda não tem sua delimitação territorial, mas
se encontra Certificada na Fundação Cultural
Palmares sob o ID nº 2045, através do
processo nº 01420001799/2011-34, publicado
no DOU de 25/05/2016.
Quilombo
de Deserto Feliz –
Localizado na área rural, reúne em torno de 35
famílias e se localiza no Distrito Praça João
Pessoa. A comunidade se reestruturou
recentemente e tem feito um trabalho de
resgate da tradição do jongo. Além do jongo
que acontece todo fim de semana existe o
jonguimho, projeto que ensina a manifestação
para os aluno da Escola Municipal Manoel
Azevedo, que fica dentro da área do quilombo.
O acesso para o quilombo se dá pela BR-101
em direção a Barra de Itabapoana, na atura da
Caixa D´água. O quilombo se encontra
Certificada na Fundação Cultural Palmares
sob o ID nº 2046, através do processo nº
01420006908/2010-29, publicado no DOU de
25/05/2016.,
Mana-Chica do Gargaú – Dança típica
de toda Região Norte e Noroeste Fluminense
que, cultua uma tradição de dançar em pares,
uma espécie de quadrilha de roça que mistura
o fado com o ritmo frenético do arrasta pé
nordestino. Segundo alguns historiadores,
surgiu por volta de 1780 nas fazendas do
município.
Jongo – O Jongo enriquece a cultura
sanfransiscana, praticada nos quilombos da
região, a dança originou-se dos batuques das
rodas trazidos do Congo e de Angola pelos
negros aqui cativos. No município de São
Francisco de Itabapona, há dois quilombos:
Barrinha e o de Deserto Feliz, que praticam
esta atividade de forma bem familiar.
Lenda do Mangue – A Lenda da Moça
Bonita passa-se em uma das Ilhas de São
Francisco de Itabapoana localizadas no
encontro do Rio Paraíba do Sul e do mar.
Segundo relatos a estória acontece assim: A
ilha da Convivência foi ocupada por náufragos
de um corsário Holandês, as famílias que
sobreviveram da pesca e do cultivo de
caranguejo. Residia uma linda jovem, tão
bonita que até a lua e o sol se intimidavam com
tanta beleza. Atenciosa e educada, Moça
Bonita era a segunda filha do casal e
despertava grande paixão deixando as outras

moças cheias de ciúmes, principalmente sua
irmã.
Porém um dia, a bela moça se
apaixonou por um turista da cidade granda e
em pouco tempo já haviam marcado o
casamento e toda a festa. Todos estavam
felizes com o casório menos a irmã mais velha
da Moça Bonita. Tomada de inveja horas antes
do casamento, a irmã induziu Moça Bonita a
passar com seu vestido pelo mangue como
forma de despedida, já que iria para cidade logo
após a cerimônia. E assim fez a inocente Moça.
Desde então nunca mais viram a Moça Bonita
e não se sabe o que aconteceu, apenas dizem
ouvi-la cantando e caminhando entre o mangue
em noite bonita de lua cheia.
Quadrilhas – As Quadrilhas Juninas
também deixam sua contribuição na cultura
local. Trazida pelos portugueses e mais tarde
por outros imigrantes que instituíram uma
expressiva colônia no município. Hoje ainda é
praticado em muitas comunidades do
Município.
Cooperativa da Taboa de Gargaú –
Atua a mais de 10 anos em São Francisco de
Itabapoana e é um dos grupos de artesãos do
Estado do Rio de janeiro cujo trabalho tem
certificação socioambiental, comprovando que
seus produtos são 100% naturais e
sustentáveis. O carro-chefe do artesanato é a
fibra de bananeira e a escama de peixe, entre
outras matérias primas. A Taboa de Gargaú é
formada por 20 cooperados e estes
transformam os materiais em objetos de
cestaria, bolsas, tapetes, luminárias, chapéus e
até móveis.
Art Lata – O objetivo é ensinar a arte
de
percussão
com
instrumentos
confeccionados com sucata pelos próprios
instrutores. Criado em 2005, o projeto Art Lata
reúne sobretudo crianças que freqüentam
programas sociais (PETI e Curumim) entre
outras crianças e adolescentes. O grupo de
percussão se apresenta em eventos de São
Francisco de Itabapoana.
Nossa Gente Nossa Cultura – Projeto
da Associação de Moradores e Produtos
Agrícolas de Carrapato (Amproac) atua com a
educação ambiental e o resgate da memória
local. As atividades deram início da seguinte
forma: montou-se um coral; um pequeno grupo
de teatro e realizou um documentário chamado
“Nossa Gente, Nossa Cultura”. Nos planos dos
grupos estão a “contação” de histórias, o
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incentivo à leitura e oficinas voltadas para o
reaproveitamento de alimentos.

quadrilha,
competições
barraquinhas de comida.

Festa de Nossa Senhora dos
Navegantes – Festa exclusivamente católica
em São Francisco de Itabapoana, Nossa
Senhora dos Navegantes, protetora dos que se
arriscam nos rios e mares, tem sua
homenagem durante 25 dias que inclui missas,
adorações, louvores e duas procissões, uma
terrestre e outra marítima. O dia da Santa é 2
de fevereiro, dia especial da festa.

Festa do Padroeiro – Padroeiro da
cidade, São Francisco de Paula ganha uma
semana de festa em São Francisco de
Itabapoana. Os eventos começam com um
novenário, uma semana antes do dia do santo,
2 de abril. Nos dias seguintes, a comemoração
continua com festejos religiosos e profanos,
incluindo provas esportivas, gincanas e shows.

Rancherada – É uma grande festa
junina que transforma a Praça dos Três
Poderes, no centro, em palco para quadrilhas.
Participam da festa estudantes das escolas de
São Francisco de Itabapoana e grupos fora da
cidade.
Exporeciclar – O evento é uma
espécie de gincana cultural que conta com a
participação dos estudantes da rede de ensino
municipal de São Francisco de Itabapoana.
Com temas relativos à preservação do meio
ambiente, o destaque da exposição é a
reciclagem de materiais como garrafas pet,
papelão e embalagens de leite do tipo longa
vida.

esportivas

Festa de São Sebastião – Um dos
Santos mais populares do Rio de Janeiro,
nascido na França e criado na Itália, o soldado
romano martirizado em nome da fé tornou-se o
santo do qual é o padroeiro. Em São Francisco
de Itabapoana, ele é louvado com novenário e
missa em uma festa em sua homenagem no dia
20 de janeiro que também conta com
competições esportivas.

Festival do Abacaxi – Produtores de
abacaxi de São Francisco de Itabapona, o
maior produtor fluminense da fruta, fazem uma
grande festa com gincanas, eventos esportivos
e show. Quando programado, o evento
acontece no mês de novembro, no centro da
cidade.
Festival do Maracujá – O encontro
reúne música, eleição da garota do festival,
campeonato de Motocross e doces de
maracujá das mais variadas qualidades. O
festival mobiliza produtores rurais e moradores
de Travessão da Barra, principal localidade de
produção de maracujá em São Francisco de
Itabapoana.

Figura 6.5.25: Quilombo de Barrinha

Festa
dos
Pescadores
–
A
comemoração é no mês de maio e a festa é
para a Colônia de Pescadores de Guaxindiba.
O evento diverte os moradores de São
Francisco de Itabapoana com brincadeiras,
gincanas, atrações musicais e bingos.
Figura 6.5.26: Quilombo de Barrinha

Festival Cultural – Através da
associação de moradores das Praias de Sonho
e Sossego, a festa acontece durante o mês de
agosto e apresenta danças típicas, muita
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Figura 6.5.27: Quilombo de Barrinha

Figura 6.5.30: Igreja do Quilombo de Deserto Feliz

Figura 6.5.28: Igreja do Quilombo de Barrinha

Figura 6.5.31: Escola Municipal Manoel Azevedo no Quilombo de
Deserto Feliz

Figura 6.5.29: Quilombo de Deserto Feliz
Figura 6.5.32: Sala de aula da Escola Municipal Manoel Azavedo no
Quilombo de Deserto Feliz

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6-354

Figura 6.5.33: Sala de computadores da Escola Municipal Manoel
Azevedo no Quilombo de Deserto Feliz

Figura 6.5.34: Diretora da Escola Municipal Manoel Azevedo no
Quilombo de Deserto Feliz

Figura 6.5.36: Programa QUIPEA do Quilombo de Deserto Feliz
concentrado na Escola Municipal Manoel Azevedo

6.5.1.26 Patrimônio Religioso
O patrimônio religioso é composto
pelos elementos que formam a liturgia religiosa,
como templo, o altar, as imagens e objetos
relacionados ao culto. As igrejas de São
Francisco de Itabapoana apresentam uma
característica bem simples, típica da época da
colonização e por isso devem ser preservadas.
Igreja de São Francisco de Paula – A
mais antiga do município e fica situada na praça
de São Francisco de Paula, no distrito de São
Francisco. O atual prédio é uma construção que
substituiu a que foi erguida no ano de 1853 e
consagrada em 1856, no mesmo ano em que
foi instituída a freguesia.

Figura 6.5.35: Programa QPEA do Quilombo de Deserto Feliz
concentrado na Escola Municipal Manoel Azevedo
Figura 6.5.37: Igreja de São Francisco de Paula

Igreja de Maniva – A pequena igreja fica
no centro da comunidade e se destaca na
região por seu curioso jardim suspenso,
completando a beleza da praça.
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Igreja de Barra de Itabapoana –
Localizada as margens do rio Itabapoana,
tornou-se um ponto turístico do segundo
distrito.

Figura 6.5.38: Igreja de Barra de Itabapoana

Figura 6.5.40: Igreja de São Pedro

Igreja de Gargaú – Localizada próximo
ao único centro comercial da região na época o
Barracão.

Igrejas Campo Novo e Estreito –
Estas se evidenciam por causa de seus
coretos.
Os Coretos – São marcos da
colonização portuguesa cuja estrutura é feita
com uma cobertura, situada ao ar livre,
geralmente em praças ou igrejas. Sua função
era abrigar bandas musicais em concertos,
festas e romarias. São Francisco de Itabapoana
foi contemplado com seis coretos.
A seguir, fotos de alguns coretos
do município de São Francisco de Itabapoana:

Figura 6.5.39: Igreja de Gargaú

Igreja de Santana – Situada na fazenda
de mesmo nome
Igreja de São Pedro – Situada na
segunda sede da fazenda e de acordo com
relatos, era uma igreja para negros.

Figura 6.5.41: Coreto de Barra de Itabapoana
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• PRAIAS
Praia de Barra de Itabapoana - Possui
4 km de extensão com águas esverdeada ou
azulada, areias finas e clara. Além da bela vista
da paisagem natural, avista a praia Lagoa Doce
e a Ponta do Retiro.

Figura 6.5.42: Coreto da Fazenda de São Pedro

6.5.1.27 Patrimônio Ecológico
O Patrimônio ecológico é identificado
por
áreas
geográficas
ocupada
por
ecossistemas aquáticos e terrestres com fauna
e flora representativa da região. O ecossistema
ou sistema ecológico é uma unidade de
organização biológica constituída por todos os
organismos de uma certa área e pelo ambiente
em que esses organismos vivem.
São Francisco possui uma importante
área de transição florestal da costa do Sudeste
brasileiro. Segundo a Fundação SOS Mata
Atlântica (2002), o município apresenta regiões
fito ecológicas diversificadas do bioma Mata
Atlântica, tais como: a mata do carvão, hoje
estação ecológica de Guaxindiba, a restinga
também representa essa rica flora e fauna.
As parias quase sempre contendo uma
ampla faixa litorânea, apresenta água tranqüila
e temperada e é perfeita para se aproveitar um
belo dia de sol com a família e amigos.
6.5.1.28 Patrimônio Natural

Praia
Lagoa
DocePossui
aproximadamente 4km de extensão. A
formação de falésias, que começa na Ponta do
Retiro, com cores que vão do vermelho ao
branco, com altura que varia de 2 a 10 metros,
margeam toda a extensão da praia. Atrás das
falésias, existe uma pequena lagoa de água
doce.
Praia de Guriri – Possui 3km de
extensão, águas esverdeadas, areia fina e
amarela clara. Lugarejo formado de casas de
pescadores, tendo à esquerda a Ponta do
Retiro e a direita à Praia de Manguinhos.
Praia de Manguinhos – Com
aproximadamente 4km de extensão, areia fina
e amarelada e águas esverdeadas. A praia é
mais isolada por sua vegetação fechada, mas
muito interessante para passeio em grupo ou
em família.
Praia de Tatagiba – Possui 3km de
extensão, águas limpas, azuladas, areia fina e
clara, tendo à sua direita a extensa praia de
Buena, onde é feita a exploração de areias
monazíticas.
Praia de Guaxindiba – Praia com
aproximadamente 3km de extensão e 50
metros de largura, situada à margem esquerda
do Rio Guaxindiba. Suas águas de cor
esverdeada ou azulada, areia escura e solta,
oferece bela paisagem com vista para as ilhas
da Convivência e do Lima, as praias de Gargaú,
Itaperuna e São Francisco, a praia de
Manguinhos e a Ponta de Buena.

O Decreto-Lei nº 25 de 30 de
novembro de 1937 equipara o patrimônio
natural ao patrimônio histórico e artístico
nacional, tornando passíveis de tombamento os
monumentos naturais, jardins e parques de
interesse público.

Praia de Gargaú – Possui 2 km de
extensão, abriga uma vila de pescadores e
lagoas que são formadas de águas doce e
salgada, em função da mudança das marés.
Possui também um extenso manguezal com
sua fauna e flora nativas, que vai até próximo á
foz do Rio Paraíba do Sul, formando um canal
navegável de embarcações de pesca e turismo.

A seguir serão citados os principais
pontos do município.

Praia de Santa Clara – Possui 3 km de
extensão. Ótimo ponto para veraneio. Possui o
maior número de residências de veranistas.
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Praia do sossego – Bonita, pequena e
tranqüila. É onde o Rio Guaxindiba se encontra
com o mar.
Praia do Caçador - Praia deserta com
ondas fracas em forma de ferradura.
Praia de Buena – Praia deserta, ondas
fracas, o acesso é feito passando por sítios e
fazendas.
Praia do Sonho – Praia de águas
turvas e faixa estreita de areia.
Praia da Volta dos Atalhos – Possui
5km de extensão, com águas esverdeadas ou
azuladas, areia fina e clara. Abriga uma
indústria de extração de areia bem no meio de
sua extensão.
• ILHAS
Ilha de Lima – Ilha situada na foz do
Paraíba, possui áreas com manguezais e
crustáceos.
Ilha do Peçanha - Ilha situada na foz
do Paraíba, possui áreas com manguezais e
crustáceos.
Ilha da Convivência - Ilha situada na
foz do Paraíba, possui áreas com manguezais
e crustáceos.
•

Rio Itabapona – Rio que nasce na
Serra do Caparaó (MG), onde começa com o
nome de Preto, após se encontrar com o Rio
Verde passa a ser chamado de Itabapoana.
Ingressa no Estado do Rio de Janeiro pelo
município de Porciúncula e após 264km de
extensão e deságua no Oceano Atlântico, entre
o lago Marabá e a Ponta das Arraias, na Praia
de Itabapona, Município de São Francisco do
Itabapoana. Serve de divisa entres os estados
do Rio de Janeiro e Espírito Santo e forma em
seu trajeto as cachoeiras de Santo Antônio,
Inferno, Limeira e Fumaça, sendo esta de 100m
de altura.
Duas usinas hidrelétriacas foram
implantadas em seu curso: UHE Rosal, da
Paranapanema e a UHE Franca Amaral, de
propriedade da CERJ.
• LAGOAS
Lagoa do Comércio – Lagoa propícia
à pesca.
Lagoa dos Quiosques – Lagoa
propícia aos esportes náuticos.
Lagoa da Praia – Lagoa propícia aos
esportes náuticos.
A seguir encontra-se apresentado o
mapa de localização dos bens tombados e
sítios arqueológicos

RIOS
Rio Paraíba do Sul – Rio que nasce
do encontro dos Rios Paraibuna e Paraitinga,
na Serra da Bocaina, entre Moji das Cruzes e
Jacareí, no Estado de São Paulo, possui
1.137km, banha os estados de São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro e marca parte da
divisa entre os estados de Minas Gerais e Rio
de Janeiro. Entra no Rio de Janeiro pelo
município de Resende e deságua no Oceano
Atlântico, em forma de delta, em Atafona e São
João da Barra (RJ), importante ponto de
produtividade pesqueira. Forma a maior bacia
hidrográfica do Estado do Rio de Janeiro e é
fonte de abastecimento de água potável para
12 milhões de pessoas. Desempenhou papel
de
importância
fundamental
para
o
desenvolvimento agrícola e industrial de uma
vasta região. Navegável na parte mais baixa de
seu curso, suas águas possuem de 15 a 25º C
de temperatura e são barrentas, não sendo
apropriado para banhos. Apresenta pequenas
ilhas e as barragens do Funil, Ilha dos Pombos
e de Santa Cecília.
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6.5.2

urbanos, a saber: Guaxindiba, Porto de
Manguinhos e Buena.

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA
(AID)

A falta de infraestrutura urbana como
por exemplo pavimentação, praças,
passeios, é facilmente observado, dando a
impressão de ocupação informal ou sem
planejamento.

A Área de Influência Direta para o
Parque
Termoelétrico
Porto
Norte
Fluminente, compreende parte do município
de São Francisco de Itabapoana. A região
que define a AID se inicia em Guaxindiba e
abrange
os
seguintes
bairros
de
Manguinhos até Buena.

Perto da RJ-196, encontra-se o
aeroclube de São Francisco de Itabapoana.
Este é usado por seus sócios como fonte de
lazer e, muitas vezes, monitoramento da
região no entorno de suas propriedades. O
aeroclube conta com dois hangares, que
abrigam desde pequenos aviões à
ultraleves e similares.

Já para o gasoduto terrestre e
para o aqueduto, compreenderá a faixa de
500m do eixo para cada lado.
6.5.2.1 Evolução Urbana na Área
Circunvizinha ao Empreendimento
A Área de Influência Direta
permanece com propriedades particulares
em maioria constituídas por fazendas de
criação de gado bovino; criação de peixes
em tanques; plantação de cana de açúcar e
de plantação de abacaxi.
6.5.2.2 Parcelamento do Solo

Figura 6.5.34: Aeroclube do município de São Francisco de
Itabapoana

O parcelamento do solo urbano na
Área
de
Influência
Direta
do
empreendimento é configurado pelo tipo de
lote e pelo seu uso.

A seguir encontra-se apresentado o
mapa que representa os núcleos urbanos e
zoneamento do município.

São modalidades do Parcelamento
do Solo: Arruamento; Loteamento e
Desmembramento.
Os lotes na AID em sua maioria, se
apresentam de médio e grande porte e de
uso residencial unifamiliar. Grande parte
ocupados por residências construídas em
centro de terreno, na qual este tipo de
implantação projeta excelentes condições
de habitabilidade, com farta incidência de
sol e boa ventilação.
O tratamento de esgoto sanitário
forma uma das mais importantes medidas
preventivas de enfermidades.
6.5.2.3 Uso e Ocupação do Solo
A Área de Influência Direta – AID se
caracteriza pelo uso do solo com pastagem
e agricultura, apresentando 3 núcleos
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.5.2.4 Gabaritos
As localidades de São Francisco de
Itabapoana, que compõe a AID, apresentam
características distinta em relação aos gabaritos
apresentados. As edificações são em sua maioria
com um ou dois pavimentos.
As
edificações de uso residencial
apresentam um pavimento sendo que edificações
de uso misto, comercial, hotéis e pousadas
apresentam no máximo três pavimentos.
No Plano Diretor, a Lei de Zoneamento
Municipal de São Francisco de Itabapoana divide
o território da AID nas seguintes áreas:
I)Área Urbana (AU);

Figura6.5.41:Estádio de Futebol de Guaxindiba

II) Área de Expansão Urbana (AEU);
III) Área Rural (AR);
A lei de zoneamento define ainda o uso e
atividades adequadas por zonas nas áreas
urbanas e de expansão urbana e por gabarito de
altura definindo ainda:
I ) ZIAP – Zona de Interesse Ambiental
Paisagístico
II) ZEP – Zonas Especiais de Prevenção Cultural
III) UEPC - Unidades Especiais de Prevenção
Cultural

Figura 6.5.42: Centro Religioso em Guaxindiba

IV) ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social
Cumpre ressaltar que a Lei de
Zoneamento Municipal apenas definiu as zonas,
não espacializando-as em mapeamento de modo
a determinar a localização específica de cada
zona.
6.5.2.5 Equipamentos Urbanos
Na Área de Influência Direta, os
equipamentos urbanos existentes nos bairros
são: Posto de saúde pública, escolas de ensino
fundamental e médio, igrejas e espaços
religiosos, praças, clube, estádio de futebol,
conforme as imagens a seguir.

Figura 6.5.43: Igreja católica em Guaxindiba
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6.5.2.6 Espaços Abertos de Uso Comunitário
Na Área de Influência Direta, o maior e
mais utilizado espaço aberto de uso comunitário
são as, como a de Guaxindiba. Os frequentadores
das praias tem acesso às mesmas utilizando
automóveis ou caminhando.
Os habitantes da cidade também
frequentam praças próximas às praias como a
Praça Apolin Gomes da Silva em Guaxindiba e a
Praça Simão Mansur em Manguinhos.

Figura 6.5.44: Posto de Saúde em Buena

Figura 6.5.48: Praça Simão Mansur em Manguinhos
Figura 6.5.45: Praia Clube de Guaxindiba

6.5.2.7 Comércios e Serviços
Na área de influência direta, o bairro de
Guaxindiba oferece opções de pequenos
comércios como padarias, sorveterias e
restaurantes. O bairro também oferece serviços
como salão de beleza e pousadas. A população
local também usufrui do Praia Clube Guaxindiba,
que
recebe
seus
frequentadores
para
entretenimento e lazer em família.
6.5.2.8 Sistema Viário

Figura 6.5.46: Colégio Estadual São Francisco de Paula

Figura 6.5.47: Praça em Guaxindiba

Na Área de Influência Direta, a via de
acesso ao empreendimento, a RJ-196, é a via
principal que corta os balneários do município de
São Francisco de Itabapoana que são eles:
Guaxindiba, Manguinhos, Barrinha e Buena.
Esta via se apresenta com pavimentação
e iluminação, embora sem condições adequadas
de segurança para pedestres como a falta de
acostamentos e calçadas. Foram observados
também a falta de pavimentação em algumas ruas
adjacentes. A falta de sinalização, redutores de
velocidade e fiscalização são as causas para o
grande numero de acidentes ao longo da via,
segundo moradores.
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6.5.2.9 Sistema de Transportes
Na Área de Influência Direta o meio de
transporte é feito em carros ou motos particulares,
vans e por pedestres que andam a pé ou utilizam
bicicletas. Os ônibus de transporte coletivo
municipal já não existem.

Figura 6.5.49: RJ 196

Nesta via, RJ-196 estão localizadas
fazendas com criação de tilápias, haras, plantações
de cana de açúcar e abacaxi, pequenos comércios
e uma pequena comunidade dos Quilombolas.

Figura 6.5.52: Exemplo de transporte coletivo na AID

Figura 6.5.53: Exemplo de parada de ônibus – Buena

6.5.2.10. Patrimônio Arqueológico

Figura 6.5.50: Quilombo de Barrinha

Os patrimônios arqueológicos, por
definição, são bens arqueológicos tombados,
feitos excepcionalmente por interesse científicos
ou ambientais. Realizado pelo poder público, são
de responsabilidade do IPHAN.
Conforme estudos e registros históricos,
dados indicam que a costa sanfranciscana foi
uma região de grande importância no comércio de
escravos no período colonial. A primeira ossada
encontrada na praia de Manguinhos ocorreu na
década de 70. Em 2003, após uma forte ressaca,
vários esqueletos foram descobertos, indicando
que essas ossadas, deveriam ser de escravos.
Atualmente, em função do abandono por parte
das autoridades e pela ação da maré alta , já não
existem mais.
Figura 6.5.51: Rua sem pavimentação - Barrinha
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Sítio Arqueológico

conforme e não mais se vê ossos na areia da
praia.

Histórico
Sítio Arqueológico Manguinhos - De
acordo com o IPHAN, o material encontrado foi
analisado e o acervo foi registrado e reconhecido
como sítio arqueológico.

Por iniciativa da Prefeitura a área foi
cercada, mas esta ação não surtiu efeito, visto
que não barra à ação das ondas, responsável pelo
desaparecimento do sítio conforme demonstram
as imagens a seguir apresentadas.

Cumpre ressaltar que este sítio embora
registrado e reconhecido não foi mapeado e não
se encontra protegido e nem tampouco
sinalizado.
De acordo com relatos da população local
e da Secretaria de Educação e Cultura, os
usuários desta praia, quando encontram alguma
parte de ossada, o recolhe e coloca na área onde
se encontram as demais ossadas.
As figuras 6.5.54 e 6.5.55 apresentadas a
segui ilustram este sítio arqueológico com as
ossadas desprotegidas.

Figura 6.5.56: Local onde existia o Sítio Arqueológico de Manguinhos
destruído pela maré-2020

Patrimônio Cultural Imaterial
Na Área de Influência Direta – AID,
encontra-se localizado o Quilombo da Barrinha.

Figura 6.5.54: Sítio Arqueológico de Manguinhos onde se observa as ossadas
expostas- 2013

O quilombo reúne em torno de 70 famílias
e, em sua hierarquia as mulheres têm poder
absoluto de decisão, tanto que a presidente da
Associação Quilombola é sempre uma mulher.
Atualmente a presidente da Associação
Quilombola de Barrinha é a Sra Valdemira Silva.
Encontra-se localizado as margens da
Rodovia Travessão da Barra ( RJ 224) , na
Estrada Campos- Barra ( RJ 196).É um dos
poucos quilombos à beira mar no Brasil.

Figura 6.5.55: Sítio Arqueológico de Manguinhos onde se observa as ossadas
expostas-2013

Atualmente, em função do abandono por
parte das autoridades e a ação das ondas este
sítio, que se configurava em um buraco acima do
barranco existente, onde as pessoas que
achassem ossos na areia da praia ali o
colocavam, não existe mais, foi destruído pela

O quilombo ainda não tem sua
delimitação territorial, mas se encontra Certificada
na Fundação Cultural Palmares sob o ID nº 2045,
através do processo nº 01420001799/2011-34,
publicado no DOU de 25/05/2016.
Apesar das diversas tentativas, inclusive
sendo a equipe de trabalho apresentada por
pessoas da região que conhecem as pessoas dos
do quilombo, não nos foi dada nenhuma
informação sobre o quilombo.
Em reunião com a presidente Sra
Valdemira, não respondeu a nenhuma pergunta e
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a mesma solicitou a qualquer pedido de
informação sobre o quilombo fosse encaminhada
por email para ela, o que foi feito e a resposta da
mesma encontra-se compilada na imagem a
seguir.
“Pezado Felipe!
Eu como presidente da Associação da Comunidade Quilombola de
Barrinha, venho por meio desta mensagem, lhe responder a respeito
das informações que o senhor nos solicitou!
Devido o cenário de isolamento social, não poderemos marcar
reunião com a comunidade, pois ainda vivemos um pico muito
preocupante desse vírus.
Sobre as informações, eu e informei com os nossos advogados, onde
nós vetaram de passar qualquer informação referente a nossa
comunidade. Informações essas que só podem ser passada por mim,
pois estou presidente. Não poderemos divulgar tals informações,
sem ao menos saber o realmente motivo é intenção. Para que
possamos passá-las, precisaríamos de uma solicitação formal de
vocês e até mesmo do INEA, visto que o INEA devia ter solicitado
antes mesmo de conceder a LP, licença prévia.
Não foi feito nenhum estudo de impacto na nossa comunidade e não
fomos notificado sobre as intenções dessa instalação de
termelétricas.
Desde já, agradeço a compreensão e aguardaremos uma posição do
INEA.
Att
Valdemira Silva (Presidente da Associação Quilombola de

Figura 6.5.58: Casa principal da Fazenda Canaã

Figura 6.5.59: Gado descansando à sombra no pasto

Barrinha)”
Figura 6.5.57: transcrição do Zap da Presidente da associação dos
Quilombolas de Barrinha

6.5.3 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA
A Área Diretamente Afetada- ADA, que
se constitui no sítio do empreendimento, localizase às margens da RJ – 196 que conecta a cidade
de São Francisco de Itabapoana com Espírito
Santo. Atualmente, o terreno é uma propriedade
rural que tem como principal atividade a criação
de gado bovino.
No local encontram-se construções
típicas de uma fazenda ativa como curral, casa
principal, uma pequena granja e pasto, dividido
em baias para conter os animais. Também
encontra-se na fazenda uma pequena plantação
de coco, que serve de sombra para o gado e
comercialização dos frutos.
As figuras a
algumas fotos do local.

seguir

apresentam

Figura 6.5.60: Plantação de coco dentro da área de intervenção

6.5.4 ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA E ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA – ADA DO AQUEDUTO
A Área de Influência Direta- AID do
Aqueduto se constitui na faixa de 500m para cada
lado do traçado da tubulação e a Área
Diretamente Afetada- ADA corresponde a 15m
para cada lado da tubulação faixa esta que se
configura na faixa de domínio do aqueduto.
O traçado do aqueduto é definido pelas
coordenadas apresentadas a seguir.
PTO
PT9
PT10

CORDENADAS UTM
LONG.
LAT.
293.630,00
7.644.720,00 S
E
293.420,00
7.644.490.00 S
E
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RUMO

DIREÇÃO
AZIMUTE

COMP.

SW

166°58´12”

0,27 Km

NW

177°24´47”

0,25 Km

PT11
PT12
PT13
PT14
PT15
PT16
PT17
PT18
PT19
PT20
PT21
PT22
PT23
PT24
PT25
PT26
PT27
PT28
PT29
PT30
PT31
PT32
PT33
PT34
PT35
PT36
PT37
PT38
PT39
PT40
PT41
PT42
PT43
PT44
PT45
PT46
PT47
PT48
PT49
PT50
PT51
PT52

293.200,00
E
293.520,00
E
293.480,00
E
293.300,00
E
293.115,00
E
292.760,01
E
292.316,78
E
292.334,09
E
292.881,00
E
293.655,35
E
293.855,17
E
293.870,29
E
293.887,09
E
293.931,71
E
293.973,34
E
294.492,08
E
294.657,00
E
295.202,82
E
295.271,35
E
295.403,00
E
295.917,00
E
295.271,75
E
295.427,02
E
295.953,94
E
295.910,26
E
295.568,15
E
295.490,27
E
295.293,73
E
295.256,26
E
295.224,31
E
295.188,00
E
295.097,89
E
294.343,05
E
294.257,40
E
294.198,94
E
294.124,80
E
294.076,04
E
293.899.37
E
293.837,98
E
293.808,78
E
293.755,30
E
293.432,87
E

7.644.630,00 S

SE

166°´23´36”

0,27 Km

PT53

7.644.360,00 S

S

152°57´18”

0,23 Km

PT54

7.644.120,00 S

SW

91°35´28”

0,20 Km

PT55

7.643.944,00 S

SW

90°00´00”

0,22 Km

PT56

7.643.600,00 S

SW

161°15´47”

0,25 Km

PT57

7.643.255,00 S

SW

130°28´54”

0,21 Km

PT58

7.643.170,83
S

S

162°25´22”

0,08 Km

PT59

7.643.090,15 S

SE

104°34´11”

0,57 km

PT60

7.642.948,00 S

SE

110°40´14”

0,81 Km

PT61

7.642.662,37 S

SE

105°31´48”

0,23 km

PT62

7.642.602,04 S

SE

109°51´19”

0,02 Km

PT63

7.642.596,58 S

SE

112°01´15”

0,03 Km

PT64

7.642.589,13 S

SE

100°26´17”

0,05 Km

PT65

7.642.580,91 S

E

88°39´55”

0,04 Km

PT66

NE

80°07´46”

0,53 Km

PT67

NE

83°07´59”

0,17 Km

SE

150°34´28”

1,11 Km

SE

159°09´54”

0,17 Km

SE

168°23´64”

0,65 Km

NE

76°51´36”

0,53 km

7.641.048,00 S

S

170°48´07”

4,05 Km

7.637.063,26
S

SE

149°01´38”

0,30 Km

7.636.804.57 S

SE

119°35´36”

0,61 km

7.636.505,32
S

SW

149°51´23”

0,09 Km

7.636.430,10 S

SW

157°01´34”

0,88 Km

SW

150°30´37”

0,16 Km

SW

144°13´30”

0,34 Km

SW

143°51´38”

0,06 Km

SW

143°09´41”

0,05 Km

SW

146°57´07”

0,07 Km

7.635.062,89 S

SW

154°03´43”

0,21 Km

7.634.877,63 S

SW

145°33´20”

1,33 Km

7.633.777,05 S

SW

130°38´27”

0,13 Km

7.633.694,95 S

SW

130°28´10”

0,06 Km

7.633.653,71
S

SW

117°52´00”

0,09 Km

7.633.614,41 S

SW

110°19´26”

0,05 Km

7.642.581,88
S
7.642.676,63
S
7.642.692,00 S
7.641.724.34
S
7.641.569,26
S
7.640.928,01
S

7.635.623.12
S
7.635.485,41
S
7.635.212,65 S
7.635.161,34
S
7.635.118,70
S

PT68
PT69
PT70
PT71
PT72
PT73
PT74
PT75
PT76
PT77
PT78
PT79
PT80
PT81
PT82
PT83
PT84
PT85
PT86
PT87
PT88
PT89

293.385,49
E
293.347,43
E
293.315,37
E
293.279,63
E
293.212,71
E
293.008,07
E
292.899,31
E
292.765,39
E
292.557,39
E
292.464,33
E
292.382,46
E
292.249,77
E
292.201,73
E
292.059,35
E
291.996,70
E
291.857,67E
291.801,32
E
291.784,44
E
291.635,63
E
291.535,52
E
291.462,13
E
291.351,57
E
291.198,33
E
291.165,21
E
291.095,59
E
291.053,76
E
29.1009,68
E
290.936,11
E
290.834,72
E
290.670,77
E
290.373,83
E
290.337,00
E
290.124,83
E
290.057,89
E
290.050,54
E
290.016,28E
289.925,73
E

7633.306,42 S

SW

129°26´00”

0,05 Km

7.633.275,12 S

SW

130°23´03”

0,09 Km

7.633.247,85 S

SW

134°50´50”

0,05 Km

7.633.212,30
S

SW

136°04´46”

0,10 Km

7.633.142,81 S

SW

135°04´58”

0,29 Km

7.632.938,28 S

W

90°00´00

0,12 Km

7.632.798,37 S

SW

159°43´04”

0,36 Km

7.632.602,96 S

SW

144°19´40”

0,36 Km

7.632.313,20 S

SW

145°51´06”

0,17 Km

7.632.176,00 S

SW

132°03´06”

0,11 Km

7.632.102,15
S

SW

123°48´56”

0,16 Km

7.632.013,27 S

SW

107°21´05”

0,05 Km

7.631.998,26
S

SW

93°06´42”

0,14 Km

7.632.006,73 S

W

95°58´39”

0,06 Km

7.631.999,44 S

SW

133°24´72”

0,19 Km

7.631.867,90 S

SW

139°22´18”

0,08 Km

7.631.804,05 S

SW

136°19´15”

0,11 Km

7.631.784,73 S

SW

136°07´09”

0,21 Km

7.631.629,99 S

SW

136°20´19”

0,15 Km

7.631.524,95 S

SW

126°39´26”

0,09 Km

7.631.451,78 S

SW

138°55´41”

0,17 Km

7.631.343,57 S

SW

135°12´18”

0,19 Km

7.631.189,25 S

SW

136°46´31”

0,05 Km

7.631.153,99 S

SW

143°46´20”

0,12 Km

7.631.058,98 S

SW

139°59´58”

0,07 Km

7.631.009,13 S

SW

132°58´07”

0,06 Km

7.630.968,07 S

SW

136°55´20”

0,11 Km

7.630.889,39 S

SW

152°08´59”

0,22 Km

7.630.697,54 S

SW

151°40´58”

0,35 Km

7.630.393,27 S

SW

145°37´31”

0,53 Km

7.629.830,48 S

S

157°53´08”

0,11 Km

7.629.730,00 S

SW

153°24´31”

0,46 Km

7.629.323,43 S

SW

151°42´07”

0,14 Km

7.629.199,82 S

SW

136°59´54”

0,01 Km

7.629.181,86 S

SW

148°18´51”

0,09 Km

7.629.117,45S

SW

166°04´53”

0,31 Km

7.628.817,70 S

-

-

22,05
Km

7.633.596,35 S

SW

104°05´51”

0,19 Km

7.633.549,47 S

SW

114°30´01”

0,06 Km

Tabela 6.5.16: Tabela de coordenada do traçado do aqueduto

7.633.526,05 S

SW

114°45´50”

0,03 Km

7.633.512,58 S

SW

126°52´12”

0,04 Km

6.5.4.1 Evolução Urbana na Área Circunvizinha
ao Empreendimento

7.633.487,47 S

SW

113°50´11”

0,37 Km

7.633.336,18 S

SW

122°08´00”

0,06 Km

TOTAL

A Área de Influência Direta e Diretamente
Afetada
permanece
com
propriedades
particulares em maioria constituídas por fazendas
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de criação de gado bovino; criação de peixes em
tanques; plantação de cana de açúcar e de
plantação de abacaxi.

I)Área Urbana (AU);
II) Área de Expansão Urbana (AEU);
III) Área Rural (AR);

6.5.4.2 Parcelamento do Solo
O parcelamento do solo urbano na Área
de Influência Direta do empreendimento é
configurado pelo tipo de lote e pelo seu uso
São modalidades do Parcelamento do
Solo:
Arruamento;
Loteamento
e
Desmembramento.
Os lotes na AID em sua maioria, se
apresentam de médio e grande porte e de uso
residencial unifamiliar. Grande parte ocupados
por fazendas de criação de gado bovino; criação
de peixes em tanques; plantação de cana de
açúcar e de plantação de abacaxi. Que possuem
residências construídas em centro de terreno, na
qual este tipo de implantação projeta excelentes
condições de habitabilidade, com farta incidência
de sol e boa ventilação.
O tratamento de esgoto sanitário forma
uma das mais importantes medidas preventivas
de enfermidades.
6.5.4.3 Uso e Ocupação do Solo
A Área de Influência Direta – AID e
Diretamente Afetada se caracteriza pelo uso do
solo com pastagem e agricultura, apresentando
próximo de somente 1 núcleo urbano, Buena.
A falta de infraestrutura urbana como
por exemplo pavimentação, praças, passeios, é
facilmente observado, dando a impressão de
ocupação informal ou sem planejamento.
6.5.4.4 Gabaritos
As localidades de São Francisco de
Itabapoana, que compõe a AID e a ADA,
apresentam características distinta em relação
aos gabaritos apresentados. As edificações são
em sua maioria com um ou dois pavimentos.

A lei de zoneamento define ainda o uso e
atividades adequadas por zonas nas áreas
urbanas e de expansão urbana e por gabarito de
altura definindo ainda:
I ) ZIAP – Zona de Interesse Ambiental
Paisagístico
II) ZEP – Zonas Especiais de Prevenção Cultural
III) UEPC - Unidades Especiais de Prevenção
Cultural
IV) ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social
Cumpre ressaltar que a Lei de
Zoneamento Municipal apenas definiu as zonas,
não espacializando-as em mapeamento de modo
a determinar a localização específica de cada
zona.
6.5.4.5 Equipamentos Urbanos
Na Área de Influência Direta e
Diretamente Afetada, somente na bairro de Buena
possui os equipamentos urbanos que são: Posto
de saúde pública, escola de ensino fundamental,
igreja e espaço religioso e praça.
6.5.4.6 Espaços Abertos de Uso Comunitário
Na Área de Influência Direta e
Diretamente Afetada, o maior e mais utilizado
espaço aberto de uso comunitário é a de Guriri,
Tatagiba e Buena. Os frequentadores das praias
tem acesso às mesmas utilizando automóveis ou
caminhando.
Os habitantes da cidade também
frequentam praças próximas às praias de Guriri,
do Atalho,Tatagiba, do Bianco, Buena e
Samabaia.

6.5.4.7 Comércios e Serviços
As
edificações de uso residencial
apresentam um pavimento sendo que edificações
de uso misto, comercial, hotéis e pousadas
apresentam no máximo três pavimentos.
No Plano Diretor, a Lei de Zoneamento
Municipal de São Francisco de Itabapoana divide
o território da AID e da ADA nas seguintes áreas:

Na Área de Influência Direta e
Diretamente Afetada, o bairro de Buena oferece
opções de pequenos comércios como padarias,
sorveterias e restaurantes. O bairro também
oferece serviços como salão de beleza e
pousadas. A população local também usufrui das
Praias do Guriri, do Atalho,Tatagiba, do Bianco,
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Buena e Samabaia para entretenimento e lazer
em família.
6.5.4.8 Sistema Viário
Na Área de Influência Direta e
Diretamente Afetada, a via de acesso ao
aqueduto, a RJ-224 e a RJ 196, são as vias
principais que corta os balneários do município de
São Francisco de Itabapoana que são eles: Guriri,
do Atalho,Tatagiba, do Bianco, Buena e
Samabaia, e Barrinha.
Estas visa se apresentam com
pavimentação e iluminação, embora sem
condições adequadas de segurança para
pedestres como a falta de acostamentos e
calçadas. Foram observados também a falta de
pavimentação em algumas ruas adjacentes. A
falta de sinalização, redutores de velocidade e
fiscalização são as causas para o grande número
de acidentes ao longo da via, segundo
moradores.
Em ambas as vias estão localizadas
fazendas com criação de tilápias, haras,
plantações de cana de açúcar e abacaxi,
pequenos comércios e uma pequena comunidade
dos Quilombolas- Barrinha.

Figura 6.5.61: Vista da área onde será feita a captação no Rio Itabapoana

Figura 6.5.62: Vista do percurso do aqueduto junto a RJ 224 – Fazendas de
gado

6.5.4.9 Sistema de Transportes
Na Área de Influência Direta e
Diretamente Afetada o meio de transporte é feito
em carros ou motos particulares, vans e por
pedestres que andam a pé ou utilizam bicicletas.
Os ônibus de transporte coletivo municipal não
existem.

6.5.4.10 Patrimônio Imaterial - Comunidade
Quilombola
Na Área de Influencia Direta – AID e
Diretamente Afetada – ADA encontra-se
localizada a Comunidade Quilombola de
Barrinhas.

Figura 6.5.63: Vista do percurso do aqueduto junto a RJ 224 – Fazendas de
plantação de cana de açúcar

Este quilombo obteve seu Certificado na
Fundação Cultural Palmares em 2016 e segundo
este registro conta com 70 famílias.
Encontra-se localizado próximo ao trecho
definido entre os pontos 85 e 89 do aqueduto.
As imagens a seguir apresentadas
especializam as Área de Influência Direta- AID e
Diretamente Afetada- ADA do aqueduto.
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Figura 6.5.68: Vista do percurso do aqueduto junto a RJ 196 – Quiombo de
Barrinhas -Construção

Figura 6.5.64: Vista do percurso do aqueduto junto a via vicinal – Fazendas
de plantação de cana de açúcar

6.5.5 ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA E ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA – ADA DO GASODUTO
TERRESTRE
A Área de Influência Direta- ADA do
gasoduto terrestre se constitui na faixa de 500m
para cada lado do traçado da tubulação e a Área
Diretamente Afetada corresponde a 20m para
cada lado da tubulação faixa esta que se
configura na faixa de domínio do aqueduto.

Figura 6.5.65: Vista do percurso do aqueduto junto a RJ 224 – Fazendas e
uma construção

O traçado do gasoduto é definido pelas
coordenadas apresentadas a seguir

PT
PT1
PT2
PT3
PT4
PT5
PT6
PT7
PT8
TOTAL

CORDENADAS UTM
LONG.
LATITUDE
7.628.094,00
289.479,00 E
S
7.628.814,32
288.950,23E
S
7.630.736,00
287.197,00 E
S
7.636.764,00
286.097,00 E
S
7.636.697,00
280.964,00 E
S
7.635.000,00
277.382,00 E
S
7.635.050,00
275.609,00 E
S
7.636.066,00
247.694,00 E
S

RUMO

DIREÇÃO
AZIMUTE

COMP.

NW

55°23´32”

0,68 Km

NW

37°25´37”

2,08 Km

N

06°33´08”

5,78 Km

NW

88°19´22”

4,86 Km

SW

110°32´55”

3,70 Km

SW

83°59´55”

4,57 Km

N

40°44´46”

0,96 Km

-

-

22 Km

Tabela 6.5.17: Tabela de coordenadas do gasoduto terrestre
Figura 6.5.66: Vista do percurso do aqueduto junto a RJ 224 – Construção
existente

6.5.5.1 Evolução Urbana na Área Circunvizinha
ao Empreendimento

Figura 6.5.67: Vista do percurso do aqueduto junto a RJ 196 – Buena Construção existente

A Área de Influência Direta e
Diretamente
Afetada
permanece
com
propriedades particulares em maioria constituídas
por fazendas de criação de gado bovino; criação
de peixes em tanques; plantação de cana de
açúcar e de plantação de abacaxi.
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6.5.5.2 Parcelamento do Solo
O parcelamento do solo urbano na Área
de Influência Direta e Diretamente Afetada do
gasoduto é configurado pelo tipo de lote e pelo
seu uso.
São modalidades do Parcelamento do
Solo:
Arruamento;
Loteamento
e
Desmembramento.
Os lotes na AID em sua maioria, se
apresentam grande porte e de uso rural.
O tratamento de esgoto sanitário forma
uma das mais importantes medidas preventivas
de enfermidades.
6.5.5.3 Uso e Ocupação do Solo
A Área de Influência Direta – AID e
Diretamente Afetada se caracteriza pelo uso do
solo com pastagem e agricultura, tais como as
Fazendas Boa Esperança, São José, Bom Lugar
e Boa Vista.
Também se encontra na Área de
Influência Direta – AID do gasoduto a Mata do
Carvão que faz parte da Estação Ecológica de
Guaxindiba.
6.5.5.4 Gabaritos
As localidades de São Francisco de
Itabapoana, que compõe a AID e a ADA,
apresentam características distinta em relação
aos gabaritos apresentados. As edificações são
em sua maioria com um ou dois pavimentos.

III) UEPC - Unidades Especiais de Prevenção
Cultural
IV) ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social
Cumpre ressaltar que a Lei de
Zoneamento Municipal apenas definiu as zonas,
não espacializando-as em mapeamento de modo
a determinar a localização específica de cada
zona.
6.5.5.5 Sistema Viário
Na Área de Influência Direta e
Diretamente Afetada, a via de acesso ao
gasoduto é RJ-224, que é a via principal, as
demais se configuram como vicinais e são
municipais, denominadas SFI 18,20,27,30,53,60,
68 e 94 .
As RJs 224 e 196 se apresentam com
pavimentação e iluminação, embora sem
condições adequadas de segurança para
pedestres como a falta de acostamentos e
calçadas. Foram observados também a falta de
pavimentação em algumas ruas adjacentes. A
falta de sinalização, redutores de velocidade e
fiscalização são as causas para o grande número
de acidentes ao longo da via, segundo
moradores.
As vias vicinais SFI não possuem
pavimentação, nem iluminação.
6.5.5.6 Sistema de Transportes

residencial

Na
Área de Influência Direta e
Diretamente Afetada a o meio de transporte é feito
em carros ou motos particulares, vans e por
pedestres que andam a pé ou utilizam bicicletas.

No Plano Diretor, a Lei de Zoneamento
Municipal de São Francisco de Itabapoana divide
o território da AID e da ADA nas seguintes áreas:

As imagens a seguir apresentadas
especializam as área de Influência Direta- AID e
Diretamente Afetada- ADA do gasoduto terrestre.

As edificações de
apresentam um pavimento.

uso

I)Área Urbana (AU);
II) Área de Expansão Urbana (AEU);
III) Área Rural (AR);
A lei de zoneamento define ainda o uso
e atividades adequadas por zonas nas áreas
urbanas e de expansão urbana e por gabarito de
altura definindo ainda:
I ) ZIAP – Zona de Interesse Ambiental
Paisagístico
II) ZEP – Zonas Especiais de Prevenção Cultural
Figura 6.5.69 – Vista aérea parcial da Mata do Carvão.
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Figura 6.5.70 – Plano de Manejo da Estação Ecológica de Guaxindiba.
O gasoduto (representação em laranja) contornará a Zona de
Amortecimento

A seguir encontra-se apresentado o mapa
de consolidação dos dados levantados
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MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS
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7 . INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE
POLUENTES E ESTUDO DE DISPERSÃO
ATMOSFÉRICA
Os estudos apresentados no EIA e
aqui reproduzidos foram realizados foram
realizados pelas empresas especializadas a
seguir discriminadas.
• Inventário das emissões de poluentes do ar:
Braile Engenharia Ltda na pessoa da Química
e Eng. Química Victória Valli Braile - CRQ n.º
847 – S e CREA/RJ n.º 62-1-00490-1
• Diagnóstico climático, qualidade do ar e
estudo de dispersão atmosférica:Fluxo
Metereologia
Ltda
na
pessoa
dos
Meteorologistas Maurício Soares da Silva CREA/RJ: nº2011135451, Leonardo Aragão
Ferreira da Silva - CREA/RJ no: 2011134008
e Nilton Oliveira Moraes - CREA/RJ nº:
2008106106
Cumpre
ressaltar,
que
o
licenciamento
ambiental
do
Parque
Termoelétrico PNF foi solicitado ao IBAMA em
04/07/2019, quando se iniciaram os,
levantamentos e estudos necessários à
elaboração do EIA/RIMA, incluíndo o presente
estudo.
Em função do Porto Norte
Fluminense já posssuir o licenciamento
ambiental – LP nº IN 0043610, para o Porto e o
Condomínio Industrial onde onde será
implantado o Parque Termoelétrico, foi
requerido ao IBAMA a celebração do Termo de
Convenio com o INEA para que o licenciamento
pelo mesmo. Em função deste tramite a
Instrução Tecnica só foi liberada em Abril/2020.
Assim sendo, como os estudos
foram iniciados em Setembro de 2019, o
período definido para o EDA compreende os
anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018
completos.
7.1

INTRODUÇÃO

O conhecimento das condições
meteorológicas de uma região é fundamental
para o entendimento e adaptação de qualquer
ser vivo que nesta habita. Tudo que existe,
transita,
reside
e/ou
caracteriza
um
determinado local sofreu, sofre e/ou sofrerá
influências das variações e intempéries do
tempo. E isso pode acontecer em uma escala
de minutos, dias, meses, anos, décadas e
séculos. Assim, todo estudo realizado sobre
uma região avaliando suas condições do tempo

por
longos
períodos
é
denominado
Climatologia. Como todos os seres vivos, o
homem também sofre influências diretas do
clima em seus diversos setores da sociedade,
como: agricultura, agropecuária, política
energética,
aviação,
construção
civil,
estratégias militares, comércio, tráfego aéreo e
rodoviário, saúde e gestão ambiental. Desta
maneira, a caracterização climática de uma
região é cada vez mais utilizada para subsidiar
uma harmonia equilibrada entre o homem e o
meio ambiente.
Dada a importância de se conhecer o
clima de uma determinada região de interesse
e objetivando atender os pré-requisitos para
obtenção de licença ambiental, o presente
estudo tem como objetivo principal apresentar
a caracterização climatológica para a região
onde se pretende instalar o Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense (PTPNF), localizado no Munícipio de São
Francisco de Itabapoana – RJ, bem como a
estimativa de suas emissões atmosféricas e a
dispersão atmosférica destas de modo a
consubstanciar a avaliação dos possíveis
impactos na qualidade do ar que a operação
deste empreendimento poderá gerar.
Assim sendo o presente
englobará os seguintes itens:
•
•
•
•
•

estudo

Diagnóstico climático da região;
Diagnóstico da qualidade do ar da região;
Inventário das emissões de poluentes do ar;
Estudo de dispersão atmosférica e
Conclusão e recomendações.

7.2 DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO DA REGIÃO
7.2.1 CLIMATOLOGIA REGIONAL
Os principais sistemas e condições
meteorológicos que influenciam as condições
do tempo na região do Norte Fluminense são
os Sistemas Frontais (frentes frias) (ANDRADE
2007; ANDRADE et.al 2015), o Anticiclone
Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) (FIDERJ
1978), bloqueios atmosféricos (RENWINCK
2005),
os
Sistemas
Convectivos
de
Mesoescala (ZIPSER et al. 2006) e a Zona de
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)
(KODAMA, 1993; QUADRO 1994), Ciclones
Subtropicais (GAN e RAO 1991), vórtices
ciclônicos na Média e Alta Troposfera
(KOUSKY e GAN 1981; FEDOROVA et al.,
2017).
Nas áreas costeiras em particular, caso
de São Francisco de Itabapoana, indica-se
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também a atuação de outro fenômeno
marcante: os regimes de brisa marítima e
terrestre,
resultado
da
diferença
de
temperatura entre o continente e o oceano.
Fenômenos
deste
tipo
proporcionam
transportes de umidade para o interior do
continente que, ao se deparar com a topografia
acidentada da parte noroeste e oeste do
município, favorecem a formação de nuvens e,
consequentemente, de precipitação.
Os sistemas frontais estão associados
às massas de ar frio que se formam em
latitudes altas, e se deslocam em direção ao
equador com leve desvio à Leste. O ar frio e
relativamente denso introduz-se sob o ar
quente e menos denso, provocando uma queda
rápida da temperatura em superfície, seguindose de instabilidade, tempestade e trovoadas.
Sobre o Estado do Rio de Janeiro, no inverno e
na primavera verifica-se, em média, a
passagem de quatro sistemas frontais por mês,
ou seja, aproximadamente um por semana. No
verão e outono ocorre uma pequena redução
em sua frequência, em torno de três sistemas
frontais por mês (OLIVEIRA, 1986; LEMOS e
CALBETE, 1996 e JUSTI da SILVA, 2003).
Outro sistema atuante na região de
São Francisco de Itabapoana e na costa
Brasileira como um todo é o Anticiclone
Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). Este
sistema de escala sinótica caracteriza-se por
um núcleo de alta pressão atmosférica
posicionado, em média (no mês de janeiro),
próximo as latitude e longitude de 25°S e 20°W,
respectivamente, favorecendo ventos de Leste
a Nordeste em toda região costeira. A
temperatura em seu interior é relativamente
elevada, principalmente no verão, pela intensa
radiação solar incidente associada a ausência
de nuvens e sua posição geográfica, que
favorece raios solares mais perpendiculares à
superfície. No inverno, o ASAS está mais
próximo do continente, influenciando os setores
leste e central do Brasil equatorial. Os estados
da Região Sudeste também ficam sob seu
domínio e em condições de maior estabilidade
atmosférica. A atuação do ASAS pode resultar
na formação de outro fenômeno conhecido
como Bloqueio Atmosférico, caracterizado por
sistemas de alta pressão persistentes que
dificultam e/ou impedem a propagação de
sistemas transitórios, tais como frentes,
ciclones e outros fenômenos de menor escala.
Os
Sistemas
Convectivos
de
Mesoescala (SCM), que são constituídos por
um aglomerado de nuvens convectivas e que
apresentam área com contínua precipitação,
que pode ser parcialmente estratiforme e
parcialmente convectiva, possuem formas

variadas (CAMPOS e EICHHOLZ, 2011).
Podem ser classificados como: Linhas de
Instabilidade (LI), os que possuem forma de
linha; Complexos Convectivos de Mesoescala
(CCM), os que apresentam um formato circular
ou simplesmente, SCM, os de formas
irregulares. Dentre os mais comuns nesta
região, estão os SCMs e as Linhas de
Instabilidade (LI's), sistemas causadores de
precipitação intensa e fortes ventos em curto
intervalo
de
tempo,
que
acontecem
principalmente na primavera e verão.
A Zona de Convergência do Atlântico
Sul (ZCAS) é um fenômeno típico das estações
verão/primavera, caracterizado por uma banda
de nebulosidade alongada e estacionária,
visível nas imagens de satélite e orientada no
sentido
noroeste-sudeste,
estendendo-se
desde a Amazônia até o Oceano Atlântico, com
duração mínima de quatro dias para ser
considerado um episódio de ZCAS (QUADRO,
1994). Por consequência, verifica-se uma
elevação no regime de chuvas nas regiões
afetadas
7.2.2

SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO
CLIMÁTICA

Em “O Tempo e Clima no Brasil”,
Cavalcanti et al. (2009) argumenta que “Em sua
órbita ao redor do Sol, o planeta Terra passa
por diferentes exposições à radiação solar ao
longo dos 365 dias do ano, o que define as
estações primavera, verão, outono e inverno.
As características das estações do ano, em
termos de temperaturas e chuvas, dependem
de alguns fatores adicionais como a distância
até o equador, distância aos oceanos, uso e
ocupação do solo, vegetação e a altitude do
local. O conjunto desses fatores define o que se
chama de clima.”
O clima de uma região pode ser
entendido como as condições atmosféricas
médias sobre as quais o local encontra-se
disposto. Há diversas maneiras e metodologias
para caracterizar o clima de um determinado
local, como por exemplo o Sistema de
Classificação Climática (SCC) de KöppenGeiger (mais conhecida por classificação
climática
de
Köppen),
que
classifica
globalmente os tipos climáticos mais utilizados
em geografia, climatologia e ecologia. A
classificação foi proposta pelo climatologista
alemão Wladimir Köppen em 1900 e,
posteriormente, aperfeiçoada em 1918, 1927 e
1936, com a publicação de novas versões
preparadas em colaboração com Rudolf Geiger
(daí o nome Köppen-Geiger). Com origem na
fitossociologia e na ecologia, este SSC
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fundamenta-se na teoria que toda vegetação
natural de cada grande região da Terra é,
essencialmente, uma expressão do clima nela
prevalecente.
Assim, as fronteiras entre regiões
climáticas
foram
selecionadas
para
corresponder, tanto quanto possível, às áreas
de predominância de cada tipo de vegetação,
razão pela qual a distribuição global dos tipos
climáticos e a distribuição dos biomas
apresenta elevada correlação.
Na determinação dos tipos climáticos
de Köppen-Geiger são considerados a
sazonalidade e os valores médios anuais e
mensais da temperatura do ar e da
precipitação. Assim, segundo o SCC de
Köppen-Geiger, a região do município de São
Francisco de Itabapoana é classificada
climaticamente como Equatorial (Figura 7.1) ),
onde esta categoria é caracterizada por
temperaturas médias mensais de 18°C ou
superior. Destaca -se ainda nesta categoria que
as precipitações médias mensais superam a
60mm em todos os meses do ano, não
apresentando estações do ano bem definidas.
Apesar do SCC de Köppen-Geiger
ainda ser amplamente aplicado, este sistema
de classificação deve ser utilizado com
ressalvas, principalmente para regiões onde o
bioma é bastante diversificado. Sabe-se que
informações da classificação vegetal para
regiões heterogêneas necessitam de um maior
detalhamento espacial quando comparado ao
empregado nesta classificação. Associado a
isso, outras formas de classificação são
propostas fundamentadas em metodologias
diferentes como: massas de ar predominantes,
e análise de informações meteorológicas
representativas da região em estudo, bem
como, os respectivos sistemas meteorológicos
atuantes.
A imagem a seguir ilustra a Adaptação
do mapa de classificação climática do Brasil
segundo metodologia de Köppen-Geiger, onde
o retângulo preto destaca a região de estudo.

Figura 7.1: Adaptação do mapa de classificação climática do Brasil
segundo metodologia de Köppen-Geiger. O retângulo preto destaca a
região
de
estudo.
Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BrazilKoppenClimateMap_Portugue
se.svg

7.2.3 NORMAIS CLIMATOLÓGICAS
PROVISÓRIAS
Um método amplamente utilizado para
a caracterização climática de uma região são
as Normais Climatológicas, definidas pela
Organização Meteorológica Mundial como
“valores médios calculados para um período
relativamente
longo
e
uniforme,
compreendendo no mínimo três décadas
consecutivas” e padrões climatológicos
normais como “médias de dados climatológicos
calculadas para períodos consecutivos de 30
anos”. No caso de estações meteorológicas
para as quais a mais recente Normal
Climatológica não esteja disponível, seja
porque a estação não esteve em operação
durante o período de 30 anos ou por outra
razão qualquer, Normais Provisórias podem ser
calculadas.
Normais Provisórias são médias de
médio período, baseadas em observações que
se estendam sobre um período mínimo de 10
anos
(http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=cli
ma/graficosClimaticos). No Brasil, o órgão
responsável por estabelecer as Normais
Climatológicas é o Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET).
DADOS METEOROLÓGICOS
A
escolha
das
informações
meteorológicas deve atender tanto os quesitos
de qualidade e consistência de dados, como
também devem ser representativas para a
região em estudo. A representatividade dos

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
7. ESTIMATIVA DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA

7-3

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…

dados
meteorológicos
geralmente
é
determinada pela distância em relação à área
de interesse, bem como pelas características
fisiográficas.
Neste
sentido,
em
um
levantamento por estações meteorológicas
presentes
nas
redondezas
do
empreendimento, verificou que há uma
carência de monitoramento meteorológico. A
partir deste levantamento, constatou-se que as
estações meteorológicas mais próximas do
empreendimento e que seguem as normas da
Organização Meteorológica Mundial são: a
A622 do INMET, localizada no município
Presidente Kennedy, Espírito Santo, a
aproximadamente 37 km do empreendimento e
a 16 km da costa; a estação SBCP, pertencente
a Rede de Meteorologia do Comando da
Aeronáutica (REDEMET), localizada no
município Fluminense de Campos dos
Goytacazes, a 41 km de distância do
empreendimento e 29 km da costa; por último a
estação A607 do INMET, também localizada no
município de Campos dos Goytacazes, a 46 km
de distância do empreendimento e 33 km da
costa (Figura 7.2).
Ainda que se desconsidere as
limitações inerentes à distância entre o
empreendimento e as estações mais próximas,
as características fisiográficas locais das
estações são demasiadamente diferentes das
características locais do empreendimento.
Diferente
das
localidades
com
monitoramento
meteorológico,
o
empreendimento propõe-se a instalar em uma
região de fraca urbanização e sob os efeitos
diretos da maritimidade. A interação direta com
o mar pode propiciar condições meteorológicas
distintas das regiões mais continentais, como:
atenuação da amplitude térmica, umidade
relativa alta, velocidade e direção do vento
modulados pelo gradiente térmico terra-mar,
além do próprio regime de precipitação
pluviométrica, que pode ser favorecido pela
disponibilidade de umidade. Tais condições
nos leva a acreditar que deva ser considerada
uma
abordagem
alternativa
para
a
caracterização climática da região, ainda que
não seja a ideal.
A imagem a seguir apresentada
representa
a
rede
de
informações
meteorológicas próximas ao empreendimento

Figura 7.2: Rede de informações meteorológicas próximas ao
empreendimento

Baseado no exposto, com o objetivo de
suprir
a
ausência
de
monitoramento
meteorológico representativo da região, que
por sua vez possa responder às características
fisiográficas locais, propõe-se apresentar
Normais Provisórias por meio de modelagem
atmosférica, no presente caso, o modelo
Weather Research and Forecasting model WRF (SKAMAROCK et al., 2019).
O modelo WRF pode ser configurado
para representar a atmosfera de uma
determinada região, além de ser usualmente
recomendado pelo INEA em Estudos de
Dispersão Atmosférica (EDA) para regiões sem
monitoramento meteorológico. Apesar do
imenso potencial dos modelos atmosféricos, é
prudente ressaltar que o uso de tais dados deve
ser feito com cautela, uma vez que modelos,
através de cálculos numéricos, simulam os
processos físicos que ocorrem na atmosfera
com resultados próximos as condições reais, e
não a realidade em si.
Considerado uma evolução do modelo
MM5, o WRF é um modelo de previsão
numérica do tempo regional e mesoescala,
desenvolvido tanto para fins de pesquisa
quanto operacionais. Tem como característica
não ser hidrostático e adota um sistema de
coordenadas verticais que segue a topografia.
Resolve as equações de Navier-Stokes em três
dimensões, a equação termodinâmica e a
equação de transferência radiativa. Possui dois
núcleos dinâmicos, o Advanced Research WRF
(ARW) e o Non-Hidrostatic Mesoescale Model
(NMM). O núcleo dinâmico que será utilizado
no estudo será o ARW, uma vez que este
código apresenta mais opções físicas do que o
núcleo NMM. As diversidades existentes de
opções físicas são referentes ao solo/superfície
terrestre, à camada limite planetária, à radiação
na atmosfera e superfície terrestre, à
microfísica de nuvens e à convecção de
cúmulos. Pode ser usado em aplicações de
diferentes escalas espaciais, desde alguns
metros até milhares de quilômetros. Estas
aplicações incluem previsões numéricas do
tempo operacionais e voltadas para a pesquisa
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de: parametrizações físicas e assimilação de
dados, modelos de qualidade do ar,
acoplamento oceano-atmosfera e simulações
idealizadas
como
ondas
baroclínicas,
convecção
e
linha
de
instabilidade
(SKAMAROCK et al., 2019).
Utilizaram-se três domínios nas
simulações (Figura 7. 3), sendo o primeiro o
mais abrangente e de menor resolução
espacial, e outros dois domínios aninhados
com resoluções espaciais horizontais decaindo
na proporção de 3:1, como é sugerido pelo guia
de
boas
práticas
do
modelo
(
https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/namelis
t_best_prac_wps.html). As grades foram
aninhadas de forma que o Domínio D3
(resolução de 3 km) abrangesse todo o Estado
do Rio de Janeiro. O domínio maior é centrado
na latitude de 22,0°S e longitude de 42,6°W, e
todos os domínios foram configurados com 45
níveis verticais descritos em coordenada ETA e
híbrida. Nesses domínios, foram utilizados os
dados da USGS (United States Geological
Survey) para topografia e do sensor MODIS
(Moderate
Resolution
Imaging
Spectroradiometer) para uso e cobertura do
solo, com diferentes resoluções espaciais
conforme Tabela 7.1 apresentada a seguir.
A imagem a seguir apresentada ilustra
Domínios utilizados nas simulações com o
modelo WRF.

As parametrizações físicas utilizadas
nos três domínios do modelo são apresentadas
a seguir na Tabela 7.2.

Tabela 7.2 2: Parametrizações utilizadas nos três domínios de simulação
com WRF

O WRF foi inicializado com dados
meteorológicos provenientes do modelo global
GFS (Global Forecast System) do NCEP
(National Centers for Environment Prediction).
Esses dados são assimilados pelo WRF
possuindo uma resolução espacial horizontal
de 0,5° (~55 km) e uma resolução temporal de
6 horas (00, 06, 12 e 18Z). Em todos os
horários, os dados são análises do GFS que
fornecem as condições iniciais e de contorno
para as simulações com o WRF. O modelo GFS
é inicializado com uma base de dados
composta por observações de superfície e
altitude recolhidas globalmente. A aquisição
dos dados observados é feita pelo Global
Telecommunications
System
(GTS)
da
Organização
Mundial
de
Meteorologia,
disponível
em
http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/inde
x_en.html.
As simulações realizadas com o WRF
foram integradas no período de sete dias
utilizando o primeiro dia como tempo de ajuste
das condições de contorno e iniciais, pois
segundo Warner et al (1997), quando utilizado
o modelo de área limitada como WRF, é
necessário inicializar o modelo antes do
período de previsão desejado para permitir que
a dinâmica do modelo ajuste o balanço de
energia em respostas as forçantes de
mesoescala e de escala sinótica. Desta forma,
os resultados do primeiro dia foram
descartados e utilizados apenas os resultados
simulados a partir do segundo dia.

Figura 7. 3: Domínios utilizados nas simulações com o modelo WRF

Tabela 7.1: Informações sobre os domínios empregados nas simulações
com WRF

Os resultados obtidos com o WRF
foram extraídos do ponto de grade mais
próximo do empreendimento (21,43° S e 41.03°
W) através do programa Mesoscale Model
Interface Program (MMIF, BRASHERS e
EMERY, 2012) desenvolvido pela agência
ambiental americana EPA (Environmental
Protection Agency). O Mesoscale Model
Interface Program (MMIF) converte campos
meteorológicos tridimensionais prognosticados
pelo WRF em dados no formato ASCII que é de
fácil manipulação (BRASHERS e EMERY,
2012). Foram extraídos através do MMIF as

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
7. ESTIMATIVA DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA

7-5

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…

seguintes variáveis do modelo WRF:
temperatura do ar a 2 metros, umidade relativa
a 2 metros, direção e intensidade do vento a 10
metros,
precipitação
pluviométrica,
nebulosidade, pressão atmosférica e altura da
Camada Limite Atmosférica (CLA). Em
detrimento do tempo computacional e das
limitações quanto a disponibilidade de
condições iniciais e de contorno com resolução
razoável, adota-se no estudo um período de 10
anos de dados meteorológicos, isto é, 2009 a
2018.
Além da escolha correta da fonte de
informações meteorológicas, é fundamental
avaliar algumas medidas estatísticas dos
dados, uma vez que são referências climáticas
da região e expõem sobre a qualidade dos
dados utilizados. Desta forma, apresentam-se
algumas medidas estatísticas básicas dos
dados utilizados conforme Tabela 7.3
apresentada a seguir.

Tabela 7. 3: Resumo estatístico dos dados meteorológicos

Quanto à disponibilidade dos dados no
período considerado, verifica-se na tabela
7.3que é satisfatória, uma vez que as
informações são oriundas de modelagem
atmosférica
tem-se
o
percentual
de
100%.Entende-se como dado válido um
registro presente que se encontre dentro de um
intervalo aceitável para uma determinada
variável.
Por
exemplo,
registros
de
temperaturas negativas ou superiores a 50°C
são considerados inválidos para a região em
estudo.
Considerando que as diferenças entre
as médias e medianas de cada variável são
pequenas (tabela 7.3), pode-se concluir que as
médias obtidas são boas referências para a
região, visto que a mediana fornece uma ideia
melhor sobre valor típico.
7.2.3

superfície é resultado do balanço entre a
energia proveniente do Sol e a energia emitida
pela superfície da Terra na forma de ondas
longas (banda infravermelha no espectro
eletromagnético). Essa variação local da
temperatura se dá pelas trocas energéticas
entre a superfície terrestre e a atmosfera, além
da advecção de ar frio e ar quente causada
pelas circulações nas diversas escalas
atmosféricas.
Além de determinar a dinâmica dos
ventos que influencia diretamente na dispersão
dos poluentes atmosféricos, a temperatura do
ar próxima à superfície terrestre também
exerce influência sobre o volume de ar próximo
à superfície (Camada Limite Atmosférica –
CLA) que armazena grande parte dos
poluentes emitidos junto ao solo.
Admitida a sua importância, na Figura
7.4 apresenta-se médias mensais para as
temperaturas máximas (limite superior da faixa
laranja), médias (linha laranja) e mínimas (limite
inferior da faixa laranja) estimadas para o ponto
de grade mais próximo do empreendimento.
Verifica-se que as mínimas, médias e
máximas temperaturas do ar apresentam uma
variação sazonal típica de regiões tropicais,
com suaves diferenças entre os meses e
amplitude térmica diária média em torno de 8°C
(Figura 7. 4).
O ciclo sazonal de temperatura do ar
está diretamente relacionado com o balanço
radiativo. Assim, os meses de primavera e
verão (mais radiação global incidente)
apresentam maiores temperaturas do ar,
enquanto os meses de outono e inverno
(menos
radiação
global
incidente)
temperaturas mais amenas.
A temperatura média mensal oscila
entre 21,5°C em julho e 26,5°C em fevereiro. A
média das temperaturas máximas ficou em
torno 27,0°C, sendo em fevereiro e março as
maiores
médias
das
máximas
com
aproximadamente 30°C. O mês de julho
registrou a menor média das temperaturas
mínimas, aproximadamente 18,0°C, conforme
ilustrado na Figura 7.4 a seguir.

RESULTADOS

TEMPERATURA DO AR
A temperatura do ar constitui-se num
parâmetro essencial em estudos atmosféricos.
Sua distribuição na atmosfera é de fundamental
importância
para
definir
o
estado
termodinâmico e a dinâmica das circulações na
atmosfera. Sua variação diária próxima à
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Figura 7. 4: Médias mensais de Temperatura do Ar (°C) mínima, média e
máxima diária

Na análise dos valores extremos
encontrados para temperatura do ar nos dados
meteorológicos (Figura 7. 5), observa-se que a
temperatura do ar máxima absoluta foi
simulada para 11/03/2010 às 17 horas local,
quando os termômetros da estação registraram
37°C. Em relação à mínima absoluta, 9,0°C,
esta ocorreu em 15/06/2010 às 07 horas local.
Os cinco pares de extremos de temperaturas
registradas na área de estudo e suas
respectivas datas estão apresentadas na
Figura 7. 5 a seguir.

de massa de ar (advecção) e movimento
vertical de ar (convecção). Desta forma, uma
série de situações meteorológicas pode ocorrer
e resultar em diferenciados valores de umidade
relativa,
dependendo
também,
das
características da superfície e do solo, latitude,
altitude e proximidade da área em estudo. Além
de sua importância meteorológica, a umidade
pode auxiliar nos processos de dispersão de
poluentes atmosféricos através da adesão à
poluentes suspensos, aumentando as chances
de remoção do poluente atmosférico por força
gravitacional.
A imagem a seguir apresentada ilustra
as médias mensais de Umidade Relativa do Ar
(%) mínima, média e máxima diária.

Figura 7. 6: Médias mensais de Umidade Relativa do Ar (%) mínima,
média e máxima diária

Figura 7.5: Extremos de Temperatura do Ar (°C)

No que se refere à influência da
temperatura do ar na dispersão de poluentes,
espera-se que os meses mais quentes, isto é,
janeiro, fevereiro e março, apresentem
condições mais dispersivas, enquanto junho,
julho e agosto condições adversas para a
dispersão.
UMIDADE RELATIVA DO AR
A existência de água na atmosfera e
suas mudanças de fase desempenham papel
importantíssimo em vários processos físicos
naturais, como o transporte e a distribuição de
calor na atmosfera, a evaporação e
evapotranspiração, além da absorção de
diversos comprimentos de onda da radiação
solar e terrestre.
A variação da umidade relativa do ar
está relacionada com variações do regime de
precipitação e da temperatura do ar que
ocorrem na natureza tipicamente por: variação
diurna da temperatura; movimento horizontal

Observa-se na Figura 7. 6 que as
médias para umidade relativa do ar apresentam
suaves variações mensais com valores médios
entre 72% (fevereiro) e 80,1% (dezembro). Isto
é decorrente da proximidade com oceano que
propicia o transporte de umidade para o
continente. Ainda que as variações sejam
pequenas, nota-se que os meses de primavera
são em média os mais úmidos (relativamente),
enquanto os menos úmidos (relativamente)
ocorrem durante o verão e outono. Apesar da
baixa amplitude anual, existe uma variação
diária média de cerca de 35%, devido a
amplitude térmica ao longo do dia e alternância
entre as brisas marítima e terrestre. Ainda na
Figura 7.6, pode-se observar que a variação
das médias das máximas diárias oscila em
torno de 87% e as mínimas entre 60%.
PRESSÃO ATMOSFÉRICA E
NEBULOSIDADE
A medida da pressão atmosférica
reflete a presença dos sistemas de pressão
resultantes da circulação geral atmosférica, ou
de mesoescala, que atuam de uma forma
abrangente sobre a região de interesse. Além
das variações sazonais, a pressão atmosférica
apresenta uma variação diária – denominada
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“maré barométrica”, onde surgem dois
máximos e dois mínimos relativos. A presença
de
sistemas
organizados
de
nuvens
cumuliformes, resultantes de perturbações
locais ou transientes, exerce um efeito
significativo nas variações dos valores de
pressão atmosférica à superfície, reduzindo-os
acentuadamente, enquanto tais sistemas estão
atuando. Normalmente, a pressãoatmosférica é
reduzida ao nível do mar para eliminar os
efeitos de altitude e torná-la comparável
espacialmente, bem como para permitir a
identificação das configurações dos sistemas
atmosféricos.
Conforme destacado na Figura 7.7, o
campo de pressão sofre consideráveis
alterações
durante os meses do ano, com as maiores
médias mensais para o mês de julho, 1020 hPa,
e as menores no mês de dezembro, 1012 hPa.
Esta variação está diretamente associada com
os sistemas meteorológicos atuantes na região.
Vide os valores mais altos de pressão nos
meses de inverno, época em que a borda do
ASAS se estende para Oeste (em direção a
costa brasileira), elevando as médias de
pressão. Nos meses de primavera e verão,
observa-se o deslocamento da borda do ASAS
para Leste, ou seja, se distanciando da costa,
permitindo a chegada e formação de mais
núcleos de baixa pressão no Norte Fluminense.
Deve-se destacar que, sistemas de alta
pressão são inibidores de nuvens e,
consequentemente, de precipitação, enquanto
sistemas
de
baixa
pressão
são
impulsionadores de processos convectivos na
atmosfera. Isto pode ser constatada na própria
, em que a variação de nebulosidade
acompanha a de pressão.
As nuvens são constituídas por
hidrometeoros (gotículas de água, cristais de
gelo entre outros) que se formam por meio da
água evaporada na superfície terrestre, e que
por sua vez, se aglomeram em torno de núcleos
microscópicos, geralmente poeira suspensa na
atmosfera. A presença de nuvens na atmosfera
pode ao mesmo tempo diminuir a radiação
solar que incide na superfície terrestre e manter
a radiação proveniente da superfície emitida na
forma de onda longa (infravermelho).
Entretanto, durante o dia esse balanço
geralmente é positivo, ou seja, a superfície
recebe mais energia do que emite, porém, na
ausência de radiação solar (período da noite) o
balanço inverte se tornando negativo. Quando
se leva em consideração a presença de
nuvens, esse balanço negativo que ocorre
durante a noite é amortecido, devido ao efeito
estufa das nuvens, que reemite a radiação

infravermelha emitida pela superfície. Assim, é
evidente que as nuvens possuem papel
fundamental no equilíbrio energético da
atmosfera, liberando calor latente durante os
processos de mudança de fase, pelo
espalhamento, absorção, reflexão e emissão
de radiação pelas gotículas de água e/ou
cristais de gelo.
No que tange a dispersão de
poluentes, a cobertura de nuvens pode
influenciar a temperatura da superfície
terrestre, que por sua vez influenciará os ventos
e a altura da Camada Limite Atmosférica (CLA).
Ao passo que a presença de nebulosidade
pode diminuir o caráter dispersivo na
atmosfera, também pode colaborar para a
dispersão através da remoção úmida, em que
os poluentes atmosféricos são aglutinados
pelos hidrometeoros e, posteriormente,
depositados na superfície terrestre. Visto a sua
importância
na
dispersão
atmosférica,
apresenta-se a distribuição de frequência
mensal de nebulosidade na Fig 7.7 a seguir.
No gráfico de distribuição de frequência
mensal de nebulosidade (Fig 7) destaca-se
que, dentre as condições de nebulosidade, a
condição de céu encoberto é a predominante
na região. Observa-se ainda que os meses de
primavera são caracterizados por maior
nebulosidade, enquanto o mês de agosto é o
que apresenta-se com menos nebulosidade.
.

Figura 7. 7: Médias mensais de nebulosidade e pressão atmosférica (hPa)

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA
A precipitação pluviométrica é um dos
principais elementos na determinação do clima
de uma região e possui grande variação no
tempo e no espaço. Este parâmetro responde
as influências de fenômenos de grande escala
e os distúrbios de mesoescala, bem como, as
condições locais como topografia, proximidade
do mar e uso e ocupação do solo. Por ser
resultado de diversos fatores, a precipitação
apresenta enorme variação inter e intra anual.
No verão, a passagem das frentes frias, a
formação de zonas de convergência, LIs e
outros SCMs são capazes de prover
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precipitações intensas e gerar grandes
acumulados de chuva. No inverno, o principal
gerador de precipitação são os sistemas
frontais, porém, com menos intensidade e
menores acumulados, embora possa ocorrer a
passagem de algum sistema frontal mais
intenso, causando chuvas generalizadas.
Na Figura 7.8 a seguir apresenta-se as
médias de precipitação acumulada mensal, a
média dos acumulados máximos em 24 horas
ocorrido em cada ano para todos os meses,
além da média mensal de dias sem registro de
chuva simuladas para o ponto de grade mais
próximo do empreendimento. Conforme
destacado anteriormente, sua distribuição intra
anual não é uniforme. Os meses da primavera
e verão são os mais chuvosos, enquanto os
meses
de
outono
e
inverso
são
consequentemente os mais secos. Apenas
como referência, os meses de primavera e
verão são responsáveis por aproximadamente
70% do acumulado anual. Estes altos valores
são decorrentes dos sistemas atmosféricos
característicos desta época do ano como as
ZCAS e os sistemas de mesoescala.
A quantidade mensal de dias sem
chuva reflete os resultados da análise da
precipitação, sendo em média 190 os dias do
ano sem chuva. Destacando-se o mês de
janeiro com 20 dias aproximadamente,
enquanto no mês de março são registrados
apenas 12 dias sem chuva.

possível notar que ocorre uma variabilidade
apreciável na precipitação pluviométrica entre
um ano e outro. Sendo o ano de 2014 o de
menor acumulado, cerca de 600 mm, e o de
2009 o de maior acumulado, cerca de 1.750
mm. Ou seja, pode haver uma variabilidade de
até de 3 vezes entre um ano e outro na região
de São Francisco de Itabapoana. Na média, o
acumulado
de
chuva
anual
é
de
aproximadamente 1.105 mm (Figura 7.10).
Subjetivamente, considerando os acumulados
anuais em cada ano, indica-se uma tendência
decrescente do volume chuva na região em
estudo, entretanto, deve-se destacar que esta
evidência é apenas um indício, sendo
necessário estudos mais profundos levando-se
em conta um histórico maior de dados.
Específicamente sobre o número de
horas de ocorrência de chuvas (Figura 7.9),
nota-se
que
esta
informação
está
correlacionada com o volume acumulado em
cada ano. Esta constatação é um indício de que
durante os 10 anos não houve uma
variabilidade expressiva na intensidade dos
eventos, mas apenas quanto ao número de
eventos de chuva. Destaca-se que no ano de
2009 foram registradas cerca de 950 horas com
chuva, sendo o maior registro anual, e no ano
de 2014 com aproximadamente 650 horas, o
menor registro.

Visto que a precipitação remove os
poluentes da atmosfera por meio da deposição
úmida, pode-se afirmar que os meses do
outono e inverno são os mais adversos à
qualidade do ar no que tange a chuva.
A Figura 7.8 apresentada a seguir
ilustra o acima descrito.
.

Figura 7. 9: Médias anuais de precipitação acumulada (mm) e número de
horas com chuva

Figura 7. 8: Médias mensais de precipitação acumulada (mm) (barras em
verde claro), média dos acumulados máximos em 24 horas ocorrido em
cada ano para todos os meses (barras em verde escuro), média mensal
de dias sem chuva (linha em laranja).

No que tange a variabilidade interanual
e o número dias com chuva em cada ano
apresenta-se o gráfico na Figura 7. 9. É

Quanto aos valores extremos de
precipitação (Figura 7. 10), verificou-se que o
maior acumulado em 1 hora foi de 77,7 mm às
17 horas do dia 25/11/2012. Como
comparação, nota-se que este valor é superior
à média de chuva acumulada dos meses de
julho, agosto e setembro. Para o extremo de
precipitação diária, isto é, acumulado em 24
horas, observou-se o valor máximo de 107,0
mm no dia 05/04/2010. Como referência,
destaca-se que em apenas um dia choveu mais
do que as médias mensais dos meses de
outono e inverno (Figura 7.8).
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Apesar de possuírem escalas diferentes, estes
fenômenos meteorológicos frequentemente
atuam
sinergicamente
compondo
o
escoamento em superfície nesta região.

Figura 7. 10: Valores extremos de precipitação registrados na estação
A608

Para ter-se a ordem do quantitativo de
chuva que possa representar um evento
estatisticamente extremo em São Francisco de
Itabapoana, calculou-se alguns percentis de
acumulados de chuva para diferentes
intervalos de tempo (Tabela 7. 4). Se adotado o
percentil mais restritivo (99%), verifica-se que
acumulados horários a partir de 16 mm podem
ser considerados eventos estatisticamente
extremos de chuva (Tabela 7. 4). De maneira
similar, para acumulados diários temos o valor
de 57 mm como limiar para um evento
estatisticamente
extremo
(Tabela
7.4).
Observa-se que diferente do valor máximo
diário apresentado na Figura 7.10, o valor
máximo para 24 horas na Tabela 7.4 é
calculado considerando uma média móvel.

Tabela 7.4: Valores extremos de precipitação simulados com o WRF

VENTO A 10 METROS
O aquecimento diferenciado na
superfície terrestre conduz a uma diferença de
pressão na atmosfera. O gradiente de pressão
faz com que o ar se desloque de regiões de alta
pressão para as de baixa pressão. Esse
deslocamento de ar denomina-se vento. O
vento possui importante papel na atmosfera
terrestre, onde é responsável por transportar e
misturar distintas massas de ar, amenizando o
desiquilíbrio energético e de massa na
atmosfera.
Na região em estudo pode-se destacar
dois principais fenômenos responsáveis por
dirigir o escoamento em superfície: o
posicionamento e intensidade do ASAS em
relação ao litoral, produzindo perturbações no
gradiente de pressão; e a atuação de brisas
marítimas e terrestres decorrente da diferença
de temperatura entre oceano e o continente.

O fenômeno de brisa terrestre ocorre
durante a noite, quando a terra se resfria mais
rapidamente do que o oceano que, por sua vez,
possui maior capacidade calorífica que a da
terra e, consequentemente, demora mais para
se aquecer e se resfriar. Assim, durante a noite,
o ar sobre a terra fica mais frio que o ar sobre o
mar; isso gera uma diferença de pressão e o ar
flui da terra para o mar. Durante o dia, ocorre o
inverso, e a brisa marítima flui do mar para a
terra.
Na Figura 7. 11 são apresentadas as
rosas dos ventos de todo o período, isto é a
rosa anual (rosa dos ventos mais à esquerda),
para cada estação do ano (rosas dos ventos
superiores à direita), e para cada período do dia
(rosas dos ventos inferiores à direita). Em todas
as rosas dos ventos são adotadas a escala
Beaufort (WMO 2008) para as classes de
velocidade.
Observa-se que, de uma maneira
geral, a predominância dos ventos é de
Nordeste (NE), que por sua vez é resultado da
atuação do ASAS sobre a região (Figura 7.11).
Padrão este que é predominante em todos
estações e períodos do dia. No tocante à
sazonalidade, destaca-se que nas estações
mais quentes (primavera e verão) é maior a
frequência de ventos mais intensos. Quanto ao
padrão diário de direção e intensidade do vento
(rosas dos ventos inferiores à direita na Figura
7.11), é possível indicar mesmo que fracos os
sinais das brisas marítima e terrestre. À tarde o
gradiente terra-mar é mais intenso, o que
proporciona uma sobreposição da circulação
de brisa marítima sobre a circulação do ASAS,
padrão que só fica evidente neste período. Se
considerado o alinhamento Noroeste-Sudeste
da linha de costa, a brisa marítima deveria fluir
de Sudeste, entretanto, como este sistema atua
ao mesmo tempo com a circulação de Nordeste
do ASAS, a direção resultante neste período é
Leste, direção entre Sudeste e Nordeste.
Também como consequência desta sinergia de
sistemas, são observados os ventos mais
intensos no período da tarde. Para o período da
madrugada e manhã é possível verificar um
pequeno aumento de ventos do setor que vai
de Sudoeste a Norte (225 a 360°), que fluem do
continente para o mar, um sinal fraco da brisa
terrestre. Consequentemente, os ventos mais
fracos ocorrem durante a madrugada, com
maior frequência de calmarias, apesar de ainda
pouco frequente (2,33%).
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Sendo assim, baseado no regime de
vento apresentado espera-se que as maiores
concentrações simuladas sejam computadas
para o período da madrugada durantes as
estações mais frias (outono e inverno). No que
tange os períodos sem ventos apreciáveis
(calmarias), os registros são raros e não
ultrapassam 2% de todos os registros de vento
para as médias mensais e 3% para as médias
por período (Figura 7.11).

Figura 7.11: Rosa dos Ventos de todo período (à esquerda), por estação
do ano (superior à direita), e por período do dia (inferior à direita)

desta altura no decorrer do dia apresenta alta
correlação com o ciclo diurno de temperatura.
Como as estações do verão e primavera têm
dias mais longos e radiação solar mais intensa
interagindo com a superfície da Terra, a CLA
tende a ser mais profunda e duradoura durante
estes meses quando comparadas com as
demais estações. Seguindo o padrão teórico,
em todas as estações do ano as maiores
alturas de CLA foram encontradas no fim da
tarde com picos médios de até 900 metros, e as
menores durante as últimas horas da
madrugada, com alturas médias de 300 metros
(Figura 7.12).
Devido à ausência de radiação Solar, a
CLA durante o período noturno é dirigida
basicamente pela forçante mecânica, que é
menos vigorosa. Consequentemente as alturas
médias da CLA neste período variaram entre
250 a 500 metros, tornando-se menos favorável
para a dispersão atmosférica sob o ponto de
vista da altura da CLA.

CAMADA LIMITE ATMOSFÉRICA
A Camada Limite Atmosférica é a parte
da troposfera que é diretamente influenciada
pela presença da superfície terrestre, e
responde às forçantes superficiais com uma
escala de tempo de uma hora ou menos
(STULL, 1988). Essas forçantes podem ser de
origem térmica ou mecânica e determinam,
respectivamente, as alturas das Camadas
Limite Convectiva (CLC) e Camadas Limite
Mecânica (CLM). Durante o dia os fluxos
superficiais de energia são positivos e mais
expressivos, portanto, o desenvolvimento da
CLA é mais pronunciado, e no período noturno
os fluxos são negativos e menores
apresentando uma CLA diferenciada. Embora
exista predominância de turbulência térmica na
camada diurna, o vento também gera
turbulência
mecânica
na
camada,
especialmente próximo à superfície, onde o
atrito gera um maior cisalhamento do vento.
Como todos os processos de dispersão de
poluentes atmosféricos acontecem no interior
da CLA, determinar sua altura é de fundamental
importância neste tipo de estudo, de modo que
camadas mais profundas representam um
volume maior de atmosfera para o poluente se
dispersar e, camadas rasas favorecem o
confinamento dos poluentes em maiores
concentrações próximas à superfície.
Na Figura 7.12 são apresentadas as
médias sazonais das alturas da CLA durante as
24 horas que compõe o dia. Este tipo de gráfico
é importante para reunir informações da
variação diurna da CLA e caracterizar dias
típicos de cada estação do ano. O crescimento

Figura 7.12: Ciclo diário médio da altura da CLA para cada estação do ano

CLASSES DE ESTABILIDADE
ATMOSFÉRICA
O processo de dispersão depende da
estabilidade atmosférica desde o momento em
que o poluente é emitido pela fonte,
determinando a forma da pluma, até mesmo a
profundidade da camada atmosférica onde
estes poluentes são dispersos. Segundo
STULL (1988), a estabilidade responde tanto
pelos processos térmicos quanto mecânicos,
onde o fluxo de calor sensível se apresenta
com fator determinante na definição da
estabilidade dentro da CLA. Este fluxo, por sua
vez, é positivo durante o dia quando a CLA se
apresenta predominantemente instável, e
negativo durante o período noturno quando a
CLA é predominantemente estável. Na Figura
7.13 é apresentada a distribuição de frequência
das classes de estabilidade atmosférica
durante o dia estimadas pelo WRF.
Como observa-se na Figura 7.13, o
ciclo diurno é dominado pelas classes instáveis.
Essas condições indicam que forçantes
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térmicas atuam na intensificação da turbulência
que, por sua vez, aumenta a mistura do ar no
interior da camada e eleva o topo da CLA. No
período
noturno
as
classes
estáveis
predominam. Esta estabilidade corrobora para
alturas de CLA menores observadas na, que
dificultam os processos de dispersão vertical de
poluentes atmosféricos nestes horários.

Figura 7.13: Frequência horária das classes de estabilidade de PasquillGifford

RAIOS
Os dados de raios no Brasil são
provenientes da BrasilDAT que é uma rede de
detecção e monitoramento de descargas
atmosféricas que atingem o solo, conhecidas
como descargas nuvem-solo, ou que ocorrem
dentro das nuvens. A BrasilDAT é operada pelo
Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais), em São José dos Campos - SP, e
foi criada em agosto de 2011. De acordo com
as informações obtida na própria página do
ELAT (http://www.inpe.br/webelat/homepage/),
a densidade de descargas para a cidade de
São Francisco de Itabapoana – RJ é
0,8140501932 por km²/ano. No ranking da
densidade nacional São Francisco de
Itabapoana ocupa a 4624º posição entre os
5.570 municípios no Brasil, enquanto no
ranking da densidade estadual ocupa a 91º
posição dentre os 92 municípios existentes no
estado do Rio de Janeiro.
Salienta-se que não foram encontradas
quaisquer outras informações a respeito de
raios e tempestades para a região em estudo.
7.2.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de diversos parâmetros
atmosféricos estimado para o município de São
Francisco de Itabapoana por meio do modelo
WRF foi apresentada contemplando o período
entre 01 de janeiro de 2009 e 31 de dezembro
de 2018. Os resultados destes parâmetros
foram apresentados e discutidos em médias
mensais e sazonais de modo a permitir a

realização de uma análise climatológica da
região. Além disso, foram apresentados os
eventos representativos com os valores
máximos de cada parâmetro para fins de
análises de risco e eventos extremos como
seca, onda de calor, inundações e outros.
Por mais que os 10 anos considerados
não permitam definir estes resultados como as
Normais Climatológicas de São Francisco de
Itabapoana, o período avaliado se mostrou
amplamente representativo para descrição dos
parâmetros meteorológicos da região por
abranger um período equivalente às Normais
Provisórias. Isto é, um período suficientemente
longo para garantir que as condições
meteorológicas
apresentadas
superem
perturbações atmosféricas de grande escala
interanuais e consigam representar as
condições médias daquela atmosfera local.
A confiabilidade desta análise também
tem base no percentual de dados válidos
disponíveis para região de São Francisco de
Itabapoana, onde mais de 99% dos dados
meteorológicos no período são válidos.

7.3 DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DO AR
Segundo o CONSELHO NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE (CONAMA), a resolução
vigente que dispõe sobre os Padrões de
Qualidade do Ar para no País é a CONAMA N°
491/2018(http://www2.mma.gov.br/port/conam
a/legiabre.cfm?codlegi=740). Além de dispor
sobre os padrões, a CONAMA 491/2018 define
alguns conceitos que são importantes para a
interpretação e aplicação desta resolução. A
seguir a definição de tais conceitos.
• Poluente atmosférico: “qualquer forma de
matéria em quantidade, concentração, tempo
ou outras características, que tornem ou
possam tornar o ar impróprio ou nocivo à
saúde, inconveniente ao bem-estar público,
danoso aos materiais, à fauna e flora ou
prejudicial à segurança, ao uso e gozo da
propriedade ou às atividades normais da
comunidade”
• Padrão de qualidade do ar: “um dos
instrumentos de gestão da qualidade do ar,
determinado como valor de concentração de
um poluente específico na atmosfera,
associado a um intervalo de tempo de
exposição, para que o meio ambiente e a
saúde da população sejam preservados em
relação aos riscos de danos causados pela
poluição atmosférica”.
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• Padrões de qualidade do ar Intermediários
-PI: “padrões estabelecidos como valores
temporários a serem cumpridos em etapas”.
• Padrão de qualidade do ar final -PF:
“valores guia definidos pela Organização
Mundial da Saúde –OMS em 2005”.
Sendo assim, são apresentados na
Tabela 7.5 a seguir os poluentes, seus
respectivos padrões de qualidade do ar e
períodos de exposição regulamentados na
CONAMA 491/2018.
Com relação à origem dos poluentes,
são
classificados
como
primários
e
secundários, em que os poluentes primários
são aqueles emitidos diretamente pelas fontes
de emissão. Por exemplo, o Monóxido de
Carbono (CO) emitido diretamente pelos
veículos e indústrias. Já os secundários são
aqueles formados na atmosfera como produto
de alguma reação química entre poluentes e/ou
outros constituintes, podendo a reação ser
fotoquímica ou não. Um exemplo de poluente
exclusivamente secundário é o ozônio (O3).

7.3.1

7.3.1.1 DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2)
É um gás incolor formado quando o
enxofre (S) é exposto ao oxigênio em
temperaturas elevadas durante a combustão
de combustíveis fósseis, refino de petróleo, ou
fundição de metais. Sua fonte primária inclui
sistemas de aquecimento, usinas de geração
termelétrica a carvão, refinarias de petróleo e
fábricas de papel. Erupções vulcânicas são
grandes fontes de emissões naturais e como
partículas de sulfato do “spray” das ondas do
mar. É tóxico em concentrações elevadas, mas
os seus principais efeitos da poluição do ar
estão associados com a formação de chuva
ácida e aerossóis. Quando inalado em grandes
quantidades, o dióxido de enxofre agrava
problemas respiratórios tais como asma,
bronquite e enfisemas. O dióxido de enxofre
pode oxidar formando poluentes secundários,
como: o trióxido de enxofre (SO3) e o altamente
corrosivo ácido sulfúrico (H2SO4), este último
por sua vez pode se depositar no solo pela
chuva ou neve, ou ainda formar aerossol sulfato
(SO4) na atmosfera.
7.3.1.2

Tabela 7.5: Padrões de Qualidade do Ar estabelecidos na CONAMA
491/2018

Fundamentado no exposto, o presente
estudo tem por objetivo apresentar o
diagnóstico da qualidade do ar para a região
em estudo ou justificativas caso não existam
informações suficientes e/ou representativas
para a elaboração de tal diagnóstico.
A seguir são descritos brevemente as
principais características dos poluentes
regulamentados pelas resoluções CONAMA.

POLUENTES ATMOSFÉRICOS

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

Gás venenoso incolor e sem odor;
forma-se pela combustão incompleta de
combustíveis que contém carbono (C). A
principal fonte são os meios de transporte,
juntamente com processos industriais e queima
de biomassa. O monóxido de carbono pode ser
removido do ar por microrganismos no solo,
mas mesmo em pequenas quantidades este
gás é perigoso. Dentre os efeitos do CO, temse: dor de cabeça, fadiga, sonolência ou até
mesmo a morte.
7.3.1.3 DIÓXIDO DE NITROGÊNIO (NO2)
É um gás altamente reativo que se
forma principalmente quando o nitrogênio (N)
reage com o oxigênio molecular (O2) durante a
queima de combustíveis em altas temperaturas
ou descargas elétricas na atmosfera. O
processo mais habitual deste composto
inorgânico é a combustão em altas
temperaturas. Entretanto, o NO2 é comumente
formado pela oxidação do óxido de nitrogênio
(NO). Embora o dióxido de nitrogênio também
seja produzido naturalmente pela ação de
bactérias, sua concentração em meios urbanos
é cerca de 10 a 100 vezes maior do que em
áreas não urbanas. Em ambientes úmidos o
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dióxido de nitrogênio reage com o vapor d'água
para produzir o ácido nítrico (HNO3), uma
substância que leva à chuva ácida. Em altas
concentrações produz uma névoa marrom
avermelhada que reduz a visibilidade local. A
fonte principal dos óxidos de nitrogênio são os
motores dos veículos, as industriais e as usinas
termelétricas.
Acredita-se
que
altas
concentrações deste gás contribuam para
problemas no coração e nos pulmões, assim
como para diminuir a resistência do organismo
às infecções respiratórias. Estudos feitos com
animais sugerem que os óxidos de nitrogênio
podem potencializar o espalhamento do
câncer. No entanto, talvez uma das maiores
preocupações atuais com o NO2 seja sua
participação no processo de produção do
ozônio (O3). Na atmosfera o NO2 pode sofrer
fotólise, produzindo oxigênio atômico (O)
energizado que, por sua vez, pode reagir com
o oxigênio molecular (O2) produzindo ozônio.
7.3.1.4 OZÔNIO (O3)
Dentre
os
principais
poluentes
atmosféricos, o ozônio pode ser considerado o
mais importante dentre os secundários. É um
gás incolor, oxidante, reativo e produzido
naturalmente em quantidades traço na
atmosfera. O alto poder de oxidação do ozônio
o torna tóxico às plantas e pode causar danos
consideráveis às espécies vegetais nativas e
culturas agrícolas. Isso leva a uma redução na
safra,
influência
no
crescimento
e
sobrevivência de mudas de árvores e aumento
da susceptibilidade a doenças e pragas.
Estima-se que nos Estados Unidos, o ozônio
junto com alguns outros poluentes, sejam
responsáveis por danos na produção agrícola
em cerca de 1 a 5 bilhões de dólares
(VALLERO, 2008). Na Europa os danos
estimados são de 3 bilhões de euros (EEA,
2014). Ademais, respirar ozônio pode provocar
uma variedade de problemas à saúde, incluindo
dor no peito, tosse, irritação na garganta e
congestão. Também leva o agravamento de
doenças como bronquite, enfisema, e asma,
além de reduzir a função pulmonar e inflamar o
revestimento dos pulmões. De acordo com
agência europeia de meio ambiente (European
Environment Agency - EEA) apenas em 2011
morreram, prematuramente, cerca 26.000
pessoas na Europa devido a exposição a
elevadas concentrações de ozônio (EEA,
2014).

7.3.1.5 MATERIAL PARTICULADO (PTS,
PM10 E PM2.5)
Material Particulado (MP ou na sigla
em inglês PM) representa um grupo de
partículas sólidas e líquidas que são pequenas
o suficiente para permanecerem suspensas no
ar, também conhecido como aerossol. As
partículas em suspenção no ar possuem
tamanhos, forma, composição química e
propriedades ópticas diferentes, dependendo
do processo de geração. A determinação da
distribuição dos tamanhos das partículas é
importante para diversos estudos, como o
efeito do particulado nas mudanças climáticas
ou na avaliação do risco devido à inalação das
partículas (SEINFELD, 1986). O PM é
usualmente classificado quanto ao seu
tamanho.
Partículas
com
diâmetro
aerodinâmico inferior a 2,5 μm são
denominadas partículas finas (MP2.5 ou PM2.5).
Já partículas com diâmetro aerodinâmico
inferior a 10 μm são denominadas partículas
inaláveis (MP10 ou PM10). Entretanto, todas as
partículas com o diâmetro até 100 μm são
denominados Partículas Totais em Suspensão
(PTS). Quanto menor o PM, maiores os riscos
à saúde, já que são suficientemente pequenas
para penetrar nas defesas naturais dos
pulmões.
As fontes de material particulado são
diversas. As naturais incluem o sal marinho,
poeira suspensa do solo, pólen, queima de
biomassa, evaporação, respiração vegetal e
cinza vulcânica. As fontes antropogênicas
incluem combustão na geração de energia
térmica, incineração, aquecimento doméstico,
combustão veicular, bem como o desgaste
veicular (pneu e freio) e estradas. Ao contrário
dos outros poluentes apresentados o material
particulado não é uma entidade química
específica, mas é uma mistura de partículas
com
diferentes
fontes
e
tamanhos,
composições e propriedades.
Os efeitos do MP na atmosfera são
diversos, influenciam a visibilidade, o balanço
radiativo, o clima e a química da atmosfera, por
exemplo. As partículas de aerossóis também
servem como núcleos de condensação de
nuvens, afetando a microfísica, bem como o
tempo de residência das nuvens. O transporte,
deposição, a química e os efeitos radiativos das
partículas dependem diretamente da sua
composição química, da distribuição de
tamanho e da morfologia das mesmas
(ARTAXO et al., 2006).
O risco para a saúde humana devido à
inalação de partículas depende não apenas da
concentração, mas também do tamanho da
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partícula, que determina o local de sua
deposição no trato respiratório e da
composição química, que determina a sua
solubilidade. Estudos indicam que os efeitos do
material particulado sobre a saúde incluem:
câncer respiratório, arteriosclerose, inflamação
de pulmão, agravamento de sintomas de asma,
aumento de internações hospitalares, podendo
levar à morte (http://www.mma.gov.br/cidadessustentaveis/qualidade-do-ar/poluentesatmosf%C3%A9ricos). Altas concentrações de
aerossóis é a maior causa de doenças
cardiovasculares. Algumas das substâncias
mais perigosas incluem fibras de amianto,
arsênico e chumbo. Altas concentrações de
chumbo podem causar danos no cérebro,
convulsões e até morte.
7.3.1.6 CHUMBO (Pb)
É um metal denso e tóxico, que adquire
coloração acinzentada quando exposto ao ar.
As principais fontes de chumbo no ar são: o
processamento de minério e metais, aeronaves
com motor que operam com combustível
composto por chumbo, incineradores de
resíduos, fabricantes de baterias de chumboácido. No entanto, as maiores concentrações
de chumbo no ar são geralmente encontradas
perto
das
fundições
de
chumbo
(https://www.epa.gov/lead-air-pollution/basicinformation-about-lead-air-pollution#how). De
acordo com resolução CONAMA 491/2018, o
monitoramento de chumbo na atmosfera deve
ser realizado através da análise de composição
das partículas totais em suspensão.
Uma vez absorvido pelo corpo, o
chumbo se distribui pelo sangue e é acumulado
nos ossos. Dependendo do nível de exposição,
o chumbo pode afetar o sistema nervoso, a
função renal, o sistema imunológico, os
sistemas
reprodutivos,
e
o
sistema
cardiovascular. A exposição ao chumbo
também afeta a capacidade de transporte de
oxigênio do sangue. Os efeitos mais comuns na
população são neurológicos (principalmente
em crianças) e efeitos cardiovasculares (por
exemplo, pressão alta e doenças cardíacas) em
adultos. Lactentes e crianças pequenas são
especialmente sensíveis a níveis baixos de
chumbo, que podem contribuir para problemas
comportamentais, déficits de aprendizado e QI
reduzido
(https://www.epa.gov/lead/learnabout-lead#effects). Seu efeito para o meio
ambiente pode resultar em diminuição das
taxas de crescimento e reprodução em plantas
e animais, além de efeitos neurológicos em
vertebrados.

7.3.1.7 FUMAÇA
Segundo
o
site
da
CETESB
(Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo) a fumaça está associada ao material
particulado suspenso na atmosfera, sendo um
subproduto originário de processos de
combustão
(https://cetesb.sp.gov.br/ar/poluentes/).
É
resultado de uma combustão incompleta de
qualquer
material
combustível.
Sua
composição é uma complexa mistura de gases
e partículas finas produzidas na combustão. A
maior ameaça à saúde causada pela fumaça se
dá pelas partículas finas que podem penetrar
profundamente nos pulmões. Ela pode causar
uma série de problemas de saúde, desde
irritação nos olhos, coriza, doenças cardíacas e
pulmonares
crônicas
agravadas
(https://www.epa.gov/pm-pollution/how-smokefires-can-affect-your-health). Além dos efeitos
na saúde, a fumaça é responsável pela
degradação da visibilidade atmosférica.
Apesar de ser tratada de forma distinta
na resolução CONAMA 491/2018, atualmente
não é comum encontrar um monitoramento
específico para fumaça, sendo usualmente
avaliada por meio do material particulado. De
acordo com os padrões nacionais de qualidade
do ar dos Estados Unidos, não há um padrão
especifico para fumaça, sendo discutido dentro
do
contexto
de
material
particulado
(https://www.epa.gov/pm-pollution/how-smokefires-can-affect-your-health). Para o Brasil, não
se tem conhecimento de abordagens
aprofundadas sobre tal assunto. A própria
CETESB cita que fumaça é um parâmetro
auxiliar e só é utilizado em situações
específicas definidas pelo próprio órgão
ambiental.
7.3.2

MONITORAMENTO NA REGIÃO DE
ESTUDO

A escolha das informações de
qualidade do ar deve atender tanto os quesitos
de qualidade e consistência de dados, como
também devem ser representativas para a
região em estudo. A representatividade dos
dados geralmente é determinada pela distância
em relação à área de interesse, pelas
características fisiográficas, além das tipologias
das fontes emissoras presentes. Neste sentido,
foi realizada uma pesquisa sobre as estações
de monitoramento presentes nas redondezas
do empreendimento, onde verificou-se a
ausência de monitoramento da qualidade do ar.
As estações de monitoramento mais próximas
ao
empreendimento
localizam-se
à
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aproximadamente 40 km ao Sul, no município
de São João da Barra. No entanto, ainda que
se considerando as semelhanças das
condições meteorológicas e as características
fisiográficas entre as estações localizadas em
São João da Barra e a região em estudo, as
concentrações monitoradas nas estações em
São João da Barra decorrem da influência
direta das atividades operacionais no Porto do
Açu. Além disso, os ventos predominantes em
todo Norte Fluminense apresentam direção
Nordeste e não favorecem o transporte dos
poluentes emitidos em São João da Barra para
região de estudo (vide diagnóstico climático),
impossibilitando assim a extensão da área de
representatividade
destas
estações
de
monitoramento para São Francisco do
Itabapoana. Diferente da região do Porto do
Açu, a área do empreendimento PT-PNF não
sofre influência direta de atividades antrópicas
significativas, consequentemente, não há
estações de qualidade do ar que possam ser
consideradas representativas da região em
estudo.
7.3.3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado no exposto, entende-se que
nenhuma afirmação conclusiva pode ser feita
sobre a qualidade do ar atual na região do
empreendimento. Contudo, por não existirem
atividades antrópicas significativas e se tratar
de uma região com grande potencial de
renovação atmosférica devido às circulações
de brisa, acredita-se que a região ainda não
esteja saturada de poluentes atmosféricos.
Uma ressalva deve ser feita quanto ao poluente
ozônio, que por se um poluente secundário
dependente de fatores como emissões
biogênicas e meteorológicos, pode-se de
formar na presença de concentrações mínimas
de NOX.
7.4

INVENTÁRIO DAS EMISSÕES
POLUENTES DO AR

Figura 7.13:Localização do Porto Norte Fluminense

O empreendimento de geração de
energia, objeto desse estudo, é composto
basicamente por:
a) Duas UTEs de ciclo combinado, a gás
natural com potência de 1,7GW cada unidade
a turbinas e na opção de motogeradores;
b) Estação offshore de regaseificação e de
compressão e descompressão e/ou onshore;
c) Unidade de Processamento de Gás Natural
– UPGN;
d) Parque de Tancagem de Petróleo;
e) Gasoduto marítimo de 6,5km;
f) Duto de combustível marítimo de 6,5km;
g) Sistema de ancoragem sem cais para
atracação de embarcações;
h) Gasoduto terrestre de 6,5km e
i) Tubulação de abastecimento de água com
captação no Rio Itabapoana.
As imagens apresentadas a seguir
ilustram o projeto do Parque Termoelétrico
Porto Norte Fluminense.

DE

O inventário neste item apresentado
refere-se às emissões provenientes da
operação do Parque Termoelétrico Portp Norte
Fluminense.
O empreendimento localiza-se no
Porto Norte Fluminense, São Francisco de
Itabapoana – RJ, cujo Porto e o Condomínio
Industrial onde o Parque Termoelétrico será
implantado
já
foram
licenciados
ambientalmente através da LP nº 0043.610,
conforme
ilustra a imagem a seguir
apresentada

Figura 7.14:Projeto em terra do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense

Figura 7.15:Projeto no mar do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense
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•
•
•
•

O gás natural que abastecerá as UTEs
do Parque Termoelétrico PNF terá como
origem o GNL, Gás Natural Liquefeito, ou LNG
– “Liquified Natural Gas” que será fornecido
através de embarcações do tipo LNGC –
“Liquified Natural Gas Carrier (sea vessel) ”.
O GNL será regaseificado através de
sistemas de regaseificação instalados em uma
embarcação do tipo FSRU – “Floating Storage
Regasification Unit”, que além de regaseificar o
GNL, servirá também para armazenar este
combustível.
Gás de Boil-off (BOG) se refere aos
vapores de GNL que são produzidos como
resultado da entrada de calor e variações de
pressão, que ocorrem dentro dos tanques de
estocagem de GNL.
Estas embarcações serão atracadas
na atracação sem cais projetada. O gás seguirá
diretamente para o sistema de combustível
interno do PNF e não será armazenado no
terreno.
Os dutos do empreendimento serão
divididos em duas seções: submarina e
terrestre, com técnicas construtivas e normas
aplicáveis distintas.
Denomina-se dutos submarinos a toda
tubulação, os equipamentos e os acessórios
interligados, necessários ao transporte do
combustível, gás natural e GNL desde o ponto
de saída na estrutura submarina até o ponto
final localizado no complexo termelétrico ou
estação de válvulas localizada no Condomínio
Industrial do PNF.
Cada UTE de ciclo combinado terá 3
turbinas a gás, com potência unitária de 361,93
MW num total de 1.085,80MW e 1 turbina a
vapor com potência unitária de 665,40 MW. O
total produzido pelas duas UTEs será de
3.502,39 MW, conforme ilustra a imagem
apresentada a seguir.

7.4.1

Caldeira do navio de processo;
Geradores do navio de processo;
Gerador do navio supridor; e
Eventualmente a tocha.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente estudo avalia a emissão de
poluentes do ar provenientes da operação da
Parque
Termoelétrico.
Os
poluentes
convencionais a serem analisados são:
monóxido de carbono (CO), óxidos de
nitrogênio (NOx) e hidrocarbonetos (HC) para
as operações onshore e mais: dióxido de
enxofre (SO2), material particulado total (MP) e
compostos orgânicos voláteis (COV) para as
operações no mar.
Serão apresentadas as taxas de
emissão de cada fonte identificada na operação
do empreendimento.
O inventário analisa as seguintes
unidades do empreendimento:

Unidades Onshore
• UTE
• City Gate
• Gasoduto terrestre de 6,5km
• UPGN
• Terminal de Petroleo e Parque de Tancagem


Unidades Offshore

• Navio-tanque de transporte do GNL (LNGC –
Liquified Natural Gas Carrier)
• Embarcação FSRU (LNG Floating Storage
Regasification Unit) - navio de processo QAA’
• Gasoduto marítimo de 6,5km
7.4.2

CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES
EM TERRA

7.4.2.1 UNIDADES TERMOELÉTRICAS –
UTES PNF - TURBINAS
As UTEs PNF compreendem, além das
turbinas, as seguintes unidades:
• Sistema de Gás Natural – City Gate: será
dimensionado para atender a vazão máxima
de consumo da usina em sua carga plena.
Terá a função de medir, limpar e reduzir à
pressão de operação, o gás natural para as
condições de operação do turbo - gerador;

Figura 7.16: UTE Ciclo Combinado (imagem 3D)

As fontes de emissão de poluentes
resultantes da combustão na regaseificação,
são:

• Torre de Resfriamento: dimensionada para
atender a carga térmica do condensador e do
circuito fechado de resfriamento;
• Estação de Tratamento de Água: fornecerá
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água para as diversas necessidades tais
como: serviço da planta, proteção contra
incêndio, sistemas de resfriamento dos
conjuntos geradores e consumo das
instalações;
• Estação de Tratamento de Efluentes:
dimensionada para tratar e descartar a purga
da torre e outros efluentes, nas condições
requeridas pela legislação;

calor dos gases de exaustão das turbinas a gás
(Heat Recovery Steam Generator - HRSG).
Com isto, a eficiência térmica eleva-se
substancialmente, como se vê na Figura 7.17
apresentada a seguir, pois o vapor assim
produzido
aciona
uma
turbina,
sem
necessidade de queima de combustível
adicional.

• Sistema de Esgotamento Sanitário: coletará o
esgoto sanitário gerado na planta e tratado na
ETE e encaminhar as águas tratadas para
reutilização na irrigação de áreas verdes,
lavouras de cana, poços sumidouros e valas
de infiltração;
• Sistema de Drenagem Pluvial: coletará as
águas pluviais não contaminadas da planta e
destinação final para o sistema de drenagem
natural;
• Sistema de Ar Comprimido: terá por finalidade
gerar
ar
para
sistema
pneumático,
pneumotronicos, instrumentos e sistema
pneumático de serviço de utilidades para toda
a planta; e
• Sistema de Monitoração Contínua de
Emissões: responsável pelo monitoramento
durante a operação da usina, em consonância
com as exigências dos órgãos ambientais,
garantindo que o dimensionamento dos níveis
de CO e NOx não ultrapassem os valores
regulamentados pela legislação local e
federal.

Figura 7.15: Esquema Básico da Geração em Ciclo Combinado

A maioria das térmicas a gás natural
em funcionamento ou construção, adota a
configuração de mais de uma turbina a gás,
pois desta forma não há limite à capacidade da
usina, e os riscos de paralisação são reduzidos.
Um modelo clássico é o chamado 2 + 1, com
duas turbinas a gás iguais, cada uma com seu
HRSG, e uma a vapor de mesma capacidade.
Desta forma, é possível usar três geradores
elétricos de mesmo porte para as três turbinas,
com transformadores e demais equipamentos
elétricos também padronizados. Um arranjo
deste tipo pode ser visto na Figura 7.16, a
seguir apresentada.

Dentre as tecnologias de geração de
energia através de unidades termelétricas,
podemos destacar as usinas de ciclo simples e
as usinas de ciclo combinado.
As duas UTEs (UTE PNF - I e UTE PNF
- II) do Parque Termoelétrico PNF objeto deste
licenciamento ambiental, foram projetadas para
operar em ciclo combinado.
Se uma turbina estiver operando
isoladamente, ou em ciclo aberto (open cycle
mode), como nas aeronaves, sua eficiência
térmica é baixa, da ordem de 36%, ou seja,
mais de 60% do calor gerado pela queima do
combustível é perdido nos gases de exaustão.
As termelétricas a gás natural de ciclo
combinado, são capazes de atingir 56% ou
mais de eficiência térmica. Algo próximo a 90%
pode ser antecipado como disponibilidade.
As usinas em ciclo combinado têm
como um dos seus principais elementos um
gerador de vapor capaz de recuperar parte do

Figura 7.16: Fluxograma Típico de uma Termelétrica de Ciclo
Combinado (CCPS) - Tipo 2+1

A combinação de turbinas a gás e a
vapor não está limitada ao arranjo 2 + 1. Há
exemplos de até 5 turbinas a gás associadas a
uma a vapor, e arranjos de 3 + 1 e 4 + 1 estão
em uso comercial em diferentes locais.
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Assim para a produção dos 1.751,20
MW em cada uma das UTEs PNF-I e PNF-II,
será instalado um sistema configurado em ciclo
combinado “mult shaft” fornecido pela Siemens
contendo três turbinas a gás, três caldeiras de
recuperação, e uma turbina a vapor, acoplados
a quatro geradores de energia elétrica.
Assim as UTEs PNF-I e PNF-II foram
projetadas para três turbinas a gás da Siemens
do Modelo SGT6-9000HL, ou similar, com
geração bruta individual de aproximadamente
361.933,3 kW, a uma condição operacional de
temperatura média de 27,1°C, umidade relativa
do ar de 79,9%, mas é importante ressaltar que
o projeto conceitual poderá ser alterado, a
depender do desenvolvimento de novas
tecnologias, bem como nas especificações
técnicas dos leilões de energia.
As três turbinas Siemens SGT69000HL
disponibilizarão
uma
potência
instalada de 1.085.799,9 kW, isso se somente
considerada as turbinas a gás operando em
ciclo simples.
Associadas às turbinas a gás, estarão
conectadas três caldeiras de recuperação de
calor e uma turbina a vapor com sistema
condensador.
O gás quente após passagem pelas
turbinas, seguirá para três caldeiras de
recuperação de calor, conhecidas também
como Heat Recovery Steam Generator –
HRSG. As caldeiras de recuperação de calor
foram
projetadas
para
maximizar
a
recuperação de calor através do uso de três
níveis de pressão de vapor: alta pressão,
pressão intermediaria e baixa pressão. A
parcela da caldeira que produz vapor de alta
pressão é do tipo Benson, a produção de
pressão intermediária e baixa pressão
acontece pela parte de tipo de circulação
natural da caldeira.
O vapor gerado na caldeira de
recuperação seguirá para uma turbina a vapor
do tipo condensante, modelo SST-5000. Esta
será dividida em dois estágios, o primeiro
receberá o vapor de alta pressão e o segundo
os vapores de pressão intermediária e baixa.
No total, a turbina a vapor terá uma geração de
665.400 kW.
A série SST-5000 foi projetada para
tempos de inicialização curtos e alta
performance operacional. Alta confiabilidade e
disponibilidade são demonstradas com uma
taxa de interrupção forçada inferior a metade da
confiabilidade elétrica norte-americana.
Devido a suas avaliações de alta
pressão e da temperatura, eficiência central

elétrica aumenta mais de 46 por cento e o
desempenho total são melhorados.
Após passagem pela turbina, o vapor
originado na caldeira de recuperação em
temperatura mais baixa segue para uma torre
de
resfriamento
para
que
o
fluido
posteriormente siga para o condensador de
superfície.
A torre de resfriamento também
fornecerá água, após tratamento na estação de
tratamento de água –ETA das UTEs PNF-I e
PNF-II, para os sistemas auxiliares do turbo
gerador a gás, vapor e utilidades auxiliares.
Os quatros geradores serão do tipo
síncrono em uma construção resistente à
pressão, para o resfriamento dos rolamentos do
rotor e do estator. Os geradores acoplados as
turbinas a gás terão características técnicas
diferentes do gerador acoplado a turbina a
vapor, conforme apresentado abaixo:

Geradores de energia acoplados a
turbina a gás – informações técnicas:
Tipo
Potência
Fator de potência
Tensão nominal
Número de fases
Frequência nominal
Refrigerante

Tipo Síncrono
402.148 kVA
0,90
23 kV
3
60 Hz
Água desmineralizada

 Gerador de energia acoplado a turbina a
vapor – informações técnicas:
Tipo
Potência
Fator de potência
Tensão nominal
Número de fases
Frequência nominal
Refrigerante

Tipo Síncrono
739.333 kVA
0,90
23 kV
3
60 Hz
Hidrogênio

Assim sendo, cada uma das UTEs
PNF-I e PNF-II terá capacidade produtiva bruta
de 1.751.200 kW referentes a 1.085.799,9 kW
do sistema do ciclo de Brayton com a produção
de 3 turbina a gás com potência unitária de
361.933,3 kW; associada a um sistema de
recuperação com caldeira e turbina a vapor,
parte referente ao Ciclo Rankine, ofertando ao
sistema 665.400 kW.
As turbinas a gás da classe HL da
Siemens como o Modelo SGT6-9000HL estão
abrindo caminho para um próximo nível de
eficiência e desempenho. Derivada da
tecnologia comprovada da classe H da
Siemens, em uma etapa evolutiva do
desenvolvimento, a próxima geração de
turbinas a gás refrigeradas a ar avançadas da
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Siemens utiliza uma série de tecnologias
novas, mas já testadas, como recursos de
resfriamento interno supereficientes para pás
ou palhetas e uma combustão avançada com
sistema para aumentar a temperatura de
queima. O resultado: uma transportadora de
tecnologia para o próximo nível com uma
eficiência de ciclo combinado acima de 60%,
com uma meta de médio prazo de eficiências
ainda mais altas. A nova classe HL da Siemens
consiste em três motores: SGT5-8000HL,
SGT5-9000HL e SGT6-9000HL.
Embora atinja níveis mais altos de
desempenho e eficiência, a classe HL ainda
está em conformidade com os regulamentos
referentes a NOX e CO. Emissões de NOX: até
2 ppmvd (com SCR) ou ≤25 ppmvd (sem SCR).
Quanto a tecnologia de turbinas a gás
e eficiência de operação, destaca-se:
• Maior eficiência aerodinâmica pelo formato
das pás;
• Sistema avançado de combustão para
temperaturas de queima mais altas e mais
flexibilidade operacional;
• Revestimento inovador
de múltiplas
camadas para melhor robustez da lâmina e
menos consumo de ar refrigerado;
•

Recursos de resfriamento interno ultra
eficientes para lâminas e palhetas para o
menor consumo de ar refrigerado;

•

Vedações otimizadas para minimização
vazamento de ar; e

•

Lâmina grande de turbina independente
para maior potência.
O quadro 7.1 a seguir, apresenta um
resumo das características da UTE Parque
Termoelétrico PNF.
UTEs PNF
Geração bruta contínua

1.751.200 kW

Geração líquida contínua

1.716.200 kW

Consumo interno (auxiliares)

35.000 kW

Consumo de gás (gás de referência)
“Heat rate” líquido da usina (base PCI)

55,42 Kg/s ou
Nm3/dia
5.945 kJ/kWh

Rendimento líquido da Usina (base PCI)

60,6 %

Energia Mensal Gerada (Média)

1.174.116.557 kWh

3.284.765

Turbina a gás
Quantidade

3

Potência elétrica individual

361.933 kW

Potência elétrica em conjunto

1.085.799,9 kW

665.400kW
Quadro 7. 1: Quadro Resumo - UTEs PNF

• Total geral (produção de energia) – 2 UTEs:
3.502,39 MW
• Consumo geral de gás (gás de referência) –
2 UTEs: 110,84 Kg/s ou 6.569.530 Nm3/dia
O quadro 7.2 a seguir apresenta um
resumo dos principais dados técnicos da UTE
Parque Termoelétrico PNF.
Turbina Ciclo Combinado
Siemens SGT6-9000HL
1 unidade

1 unidade

Total de 2
unidades

1.751,2 MW

1.751,2 MW

3.502,39
MW

Altura (2)

60 m

60 m

-

Diâmetro (2)

6m

6m

-

89,8 º C

89,8 º C

-

4.131.673,2806
m3/h

4.131.673,2806
m3/h

-

9 -22 ppmvd a
15%O2
10 ppmvd a
15%O2

9-22 ppmvd a
15%O2
10 ppmvd a
15%O2

Gás natural

Gás natural

-

3.284.765
Nm3/dia

3.284.765
Nm3/dia

6.569.530
Nm3/dia

Potência
instalada
bruta (objeto
da LP)
Chaminé

Temperatura
Gasosa (1)
Vazão
na
temperatura
da chaminé
(3)
Emissão de
NOx (1)
Emissão de
CO (1)
Combustível
(1)
Consumo do
Combustível
(1)

-

Notas: (1) Dados da Siemens SGT6-9000HL – Especificação Técnica
(Anexo1); (2) Dados fornecidos pelo empreendedor (3) Calculado
Quadro 7.2: Resumo dos Dados dsa UTEs PNF

Para garantir uma boa eficiência de
combustão, o pré-aquecimento do gás natural
antes de sua introdução na turbina a gás, será
feito pela recirculação dos gases de
combustão, dispensando o uso de caldeira
auxiliar e, portanto, eliminando a queima
auxiliar de combustível.
A
emissão
dos
equipamentos
auxiliares à diesel - gerador emergencial e
bomba de combate a incêndio, será
desprezível. O gerador é dimensionado para
uma operação de apenas 2 horas, com um
pequeno tanque de diesel de 200 litros. A
bomba de combate à incêndio é dimensionada
para um uso previsto de apenas 10 horas por
ano.
A movimentação de combustível
através de dutos e bombas resulta em pequena
emissão de metano por perda não intencional.

Turbina a vapor
Quantidade

Potência elétrica

1
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O projeto usará várias bombas, conexões,
válvulas, flanges, etc. que são fontes fugitivas
de emissão de metano. Nessa fase do projeto
não existe ainda um detalhamento desses
equipamentos. Entretanto essas emissões são
insignificantes em relação ao total de emissão
para o projeto.
7.4.2.2 UNIDADES TERMOELÉTRICA –
UTES PNF - MOTOGERADORES
O Parque Termoelétrico terá, para
participação no leilão de energia, a opção de
no lugar das duas UTEs à turbina. implantar
somente 1 Usina Termoelétrica a motogerador.
Neste caso Usina Termelétrica - UTE PNF, terá
potência instalada total bruta de 826 MW e
será composta de 44 unidades motogeradoras
tipo “Wärtsilä 18V50SG-B” conforme ilustrado
na Figura 7.17, ou similar, utilizando gás
natural. Será dividida em 2 modulos composto
de 22 motores cada, de aproximadamente 413
MW.

Figura 7.17: Wärtsilä 18V50SG

A Wärtsilä 18V50SG foi desenvolvida
em resposta à necessidade do mercado para
motores à gás maiores. Os seus princípios de
projeto
são
baseados
na
tecnologia
comprovada dos motores à gás Wärtsilä 34SG
e Wärtsilä 50SG. A Wärtsilä 50SG combina alta
eficiência com baixas emissões. Isto é
conseguido através da aplicação de tecnologia
estado-da-arte como "Lean Burn Combustion".
O Wärtsilä 50SG (Figura 1-18) é um
motor de explosão de quatro tempos, injeção
direta, com turbocompressor e resfriamento
interno, com o ciclo termodinâmico Otto e com
o princípio de mistura pobre na combustão
(magra).

Figura 7.18: Wärtsilä 50SG

Os principais poluentes emitidos pelos
motores de combustão interna à gás natural
são os óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido
de carbono (CO) e os compostos voláteis
orgânicos (COV- material não queimado e
hidrocarbonetos
não
metano).
Outros
poluentes como óxidos de enxofre (SOx) e
material particulado (MP) são inerentes do
próprio combustível utilizado. O enxofre contido
no combustível é que vai determinar a
quantidade de emissão de compostos de
enxofre, principalmente o SOx. Motores de
combustão interna operando com gás natural
emitem níveis insignificantes de SOx e MP.


Óxidos de Nitrogênio

Emissões de NOx estão entre os
principais gases poluentes ligados diretamente
a utilização dos motores de combustão interna
com gás natural. São uma mistura de NO e
NO2 em composições bem variáveis.
Três mecanismos são responsáveis
pela formação do NOx: NOx térmico; NOx de
introdução; e combustível já contendo NOx. O
predominante na formação de NOx em motores
de combustão é o NOx térmico. NOx térmico é
a fixação do Oxigênio e Nitrogênio da própria
atmosfera circundante, que ocorre a altas
temperaturas de combustão. Temperatura da
chama e tempo de permanência da mesma são
as principais variáveis, que influenciam nos
níveis de NOx térmico.


Monóxido de Carbono (CO)

O monóxido de carbono e os
compostos orgânicos voláteis resultam da
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combustão incompleta. As emissões de CO
aparecem quando o oxigênio para a combustão
é insuficiente, ou existe uma permanência por
muito tempo da mistura combustível a altas
temperaturas. Esfriamento das paredes da
câmara de combustão e resfriamento rápido
dos gases no processo exaustão, também
contribuem para o aumento na formação de
CO.


Compostos
(COV)

Orgânicos

Voláteis

Os hidrocarbonetos voláteis, também
denominados compostos orgânicos voláteis
(COV), podem englobar uma grande gama de
compostos, alguns dos quais são poluidores
perigosos do ar. Esses compostos são
descarregados para atmosfera quando uma
parte do combustível não é queimada, ou
parcialmente queimada.
Importante ressaltar que o projeto
conceitual descrito neste documento poderá
ser alterado, a depender do desenvolvimento
de novas tecnologias, bem como nas
especificações técnicas dos leilões de energia.

turbina a gás, mantendo o controle da pressão
e grau de pureza.
O gás natural (GN) será transferido
para a UTE PNF através de gasoduto terrestre
exclusivo de aproximadamente 6,5 km, com
origem no terminal de regaseificação. Os dutos
serão fornecidos por fabricante tradicional com
experiência comprovada e serão de aço
carbono API 5L X70, fabricados com
revestimento anticorrosivo interno e externo.
A seção terrestre é constituída de aço
de
alta
resistência,
sendo
revestida
externamente com revestimento anticorrosivo.
Os dutos estarão dispostos em valas que serão
posteriormente
recobertas.
Caso
a
resistividade do solo seja inferior, será possível
a utilização de anodos de sacrifício montados
diretamente sobre a tubulação, semelhante a
como é realizado na seção submarina.
No quadro 7.3 a seguir
estão
apresentados os dados do gasoduto terrestre.

Tanque de Diesel

7.4.2.3 CITY GATE DA UTE
Antes do gás natural alimentar a UTE,
passará por uma unidade de regulação de gás,
que incluem filtros, reguladores de pressão,
válvulas de bloqueio e válvulas de alívio. O
regulador externo de pressão ajusta a pressão
do gás para o valor de acordo com as diferentes
cargas da turbina
O
City-Gate,
será
composto
basicamente das seguintes instalações:
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtragem
Regulagem de pressão
IP
Medição de vazão
Medição de gás de suprimento de
instrumentação
Sistema de controle local
Sistema Supervisório
Utilidades

Não há previsão de aquecimento do
gás.
7.4.2.4 GASODUTO TERRESTRE
O gás natural que será fornecido para
as UTEs PNF-I e PNF-II não será armazenado
e seguirá diretamente para o sistema de
combustível interno que estabelece a operação
adequada do fluxo de combustível para a

Características

Tubo enterrado de aço carbono API
5L
com
proteção
externa
betuminoso

Extensão

6,5 km

Diametro
nominal

10"

Vazão

3.750.000 m³/dia

Pressão máxima

50 bar na entrada do city gate

Quadro 7. 2: Dados do Gasoduto Terrestre da UTE Parque Termoelétrico
PNF

7.4.2.5 UNIDADE DEPROCESSAMENTO DE
GÁS NATURAL - UPGN
O projeto compreende uma Unidade de
Processamento de Gás Natural (UPGN)
completa, com capacidade de processamento
de 21MM m³/dia. Os produtos que serão
gerados na UPGN são: gás natural processado,
etano, GLP e C5+.
O objetivo de uma unidade de
processamento de gás natural (UPGN) é
especificar o gás natural extraído e recuperar a
porção do gás natural liquefeita (LGN) para
posterior processamento. A unidade consiste
em uma sucessão de operações unitárias, as
quais
purificam,
resfriam,
liquefazem,
fracionam e especificam o GN e seus
derivados.
O gás extraído da exploração do
petróleo é inicialmente purificado através da
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remoção de água, ácido sulfídrico (H2S) e
dióxido de carbono (CO2). Na sequência do
processo, o gás natural é resfriado por
sucessivas
trocas
térmicas
e,
consequentemente, liquefeito. O produto
resultante é fracionado em gás natural e
hidrocarbonetos mais pesados, os quais
constituem o LGN. Para ser comercializado, o
GN deve ser especificado conforme a
resolução da ANP Nº 16, 17 de junho de 2008
(ANP, 2008). O líquido de gás natural,
resultante do fracionamento do gás, é
composto majoritariamente por etano, propano,
butano e outros hidrocarbonetos mais pesados.
A partir do LGN, podem ser especificados o
etano petroquímico, propano e butano ou gás
liquefeito de petróleo (GLP) e a gasolina
natural. Estes produtos, quando especificados,
possuem valor agregado considerável, gerando
maior riqueza ao processo.
Durante a operação da UPGN
ocorreram emissões de poluentes atmosféricos
provenientes de fontes quentes e fontes frias.
As fontes quentes são aquelas
decorrentes de fontes de combustão, tais como
compressores, aquecedores e tocha, gerando
emissões de óxidos de nitrogênio (NOx),
monóxido de carbono (CO), material
particulado (MP) e hidrocarbonetos (HCT).
As fontes frias englobam as emissões
evaporativas e fugitivas de hidrocarbonetos
voláteis (metano) do processo:
• Emissões Evaporativas: decorrentes dos
tanques de armazenamento e transferências;
e
• Emissões
Fugitivas:
decorrentes
dos
acessórios de tubulação (válvulas, flanges,
bombas e compressores).

Figura 7.19: Píer de Granéis Líquidos

A frota de navios aliviadores será
formada por navios da classe Panamax, de
capacidade total de 415.000 barris. O petróleo
será bombeado para a tancagem em terra
(Figura 7.19) através de 02 (dois) dutos de 32”.
O embarque de petróleo será realizado por
bombas localizadas no Píer, totalizando uma
vazão de 6.000 m³/h. Essas operações de
transferência, duram 11h, totalizando 08
operações por mês, 96 por ano. Será utilizado
óleo residual de 2,7% de enxofre.
As características dos navios tanques
são mostradas no quadro 7.4 e os dados
operacionais do navio encontram-se no quadro
7.5, apresentados a seguir.
Tempo
Tipo de Capacid Chamad Médio
Taxa de Bombeamento
Navio
ade
as
Bombeam
ento
bbl

Por mês hr

Panamax
60.000 415.000 8
DWT

bbl/hr

11

m3/hr bbl/d

35.000 6.000 415.000

m3/
d
66.0
00

Notas: (1) Dados fornecidos pelo Empreendedor/projeto similar
Quadro 7.4: Características dos Navios Tanques - Parque Termoelétrico
PNF- Terminal de Petróleo

7.4.2.6 TERMINAL DE PETROLEO E
PARQUE DE TANCAGEM
O Terminal de Petróleo do PNF
possuirá uma área para diversas operações
destinadas ao recebimento, estocagem,
bombeamento e envio de petróleo, permitindo
as operações de transferência de óleo entre
terra e mar.
O recebimento do petróleo será feito no
Píer de Granéis Líquidos, localizado a 6,5 km
da costaconforme ilustra a Figura 7.19
apresentada a seguir.

Descarregamento (offloading)
Tempo Médio (h)
Consumo
Médio
de
N.º
Esper
Tipo
Rebocado Combustível [t/h]
a
Bombeame
de
res
na
Manob
Por
(berç
nto
Navio
Manobra Espe Manob
ra (1)
Reboca
o)
(1)
ra
(1)
(1)
ra (2)
dor (1)
(1)
Panam
2,5
ax
1,5+1,
+11+
11
60.000
5
1
DWT

3

0,34
7

2,080

0,180

Carregamento (loading)
Tempo Médio
Tipo de (h)
N.º
Consumo Médio de Combustível
Navio
Rebocadore [t/h]
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Espera
s
na
(berço Manobr Manobra (1) Esper
)
a (1)
a
(1)
(2)
Panama
x
2,5
1,5+1,5 3
60.000 +11+1
DWT

0,221

Manobr
a (1)

Por
Rebocado
r (1)

A transferência de petróleo entre os 02
(dois) tanques será feita, através da casa de
bombas, estando associadas válvulas e
equipamentos necessários.

2,080

0,180

Um detector de interface água-óleo
será instalado e essa água oleosa será
separada e feita a drenagem por gravidade e
enviada para o sistema de drenagem existente
da área.

Notas: Bombeamento de 11h
(1) Dados fornecidos pelo Empreendedor/projeto similar
(2) Dados calculados com base na seguinte literatura: (1) Consumo de combustível por
GT - tabelas 3.6 e 3.7 da referência "Marine air: shipping emissions in ports and their
impact on local air quality - A case study on the ports of Delfzijl and Eemshaven"; e (2)
Relação
GT/DWT
para
os
diversos
navios:
http://forum.onlineconversion.com/showthread.php?t=475

Quadro 7.5: Dados Operacionais – Navios

O Parque de Tancagem ilustrado na
Figura 7.20 a seguir, será localizado no
Condomínio Industrial do Porto Norte
Fluminense e possuirá 2 tanques com as
características mostradas no quadro 7.6
abaixo.

TIPO DE
QUANTID FLUÍD MATERI
ALTURA
TANQUE
ADE
O
AL
(m)

Através dos mesmos 02 (dois) dutos de
32” de recebimento de petróleo será feito o
envio do petróleo para embarque. Esse
caminho será realizado através de 04 (quatro)
bombas localizadas na casa de bomba,
presente na área de Tancagem em terra.

DIÂMETR
CAPACID
O
ADE
EXTERNO
(m3)
(m3)

1

Vertical Aço
Teto Fixo
Petról
Carbon com Teto 17,3
eo
o
Flutuante
Interno

70

1

Água Aço
Vertical Oleos Carbon
9,7
Teto Fixo
o
a

14

Dentro do Tanque de Petróleo vai
haver uma manutenção da temperatura de
armazenamento igual a temperatura de
recebimento em função da alta viscosidade do
petróleo. Portanto cada Tanque deverá ser
provido de serpentina de aquecimento para
manter equilibrada essa temperatura do óleo
que é em torno de 40°C.

Conforme apresentado a operação do
Terminal de Petróleo compreende as seguintes
etapas
operacionais:
recebimento,
transferência, estocagem de óleo cru,
armazenamento e entrega de óleo cru.

66.500

Nesta operação as fontes de emissão
de poluentes serão constituídas por fontes fixas
e fontes móveis. As fontes fixas compreendem:
um tanque de petróleo e um tanque de água
oleosa e as fontes móveis incluem:
rebocadores e navios tanques.

1.500

Notas: Dados fornecidos pelo Empreendedor

Quadro 7.6: Características dos Tanques do Terminal de Petróleo Parque Termoelétrico PNF

Os principais poluentes do ar emitidos
por essas fontes, serão os seguintes:
• Compostos Orgânicos Voláteis (COV`s) –
provenientes das operações de carga e
descarga de petróleo pelos navios tanque;
operações de estocagem; e vazamentos
operacionais em equipamentos tais como:
válvulas, bombas, conexões, flanges e outros.
Os COV`s no estado líquido, rapidamente
produzem vapores a temperatura ambiente e
contribuem para a formação de smog. Alguns
COV`s são considerados poluentes perigosos
tais como: benzeno, etilbenzeno, tolueno e
xileno. Os poluentes perigosos são, portanto,
um subgrupo do total de COV`s emitido.

Figura 7.20: Parque de Tancagem de Petróleo - PNF

A água oleosa oriunda das linhas e
tanque de armazenamento de petróleo, será
captada e direcionada para o tanque de água
oleosa para tratamento posterior.

• Óxidos de Nitrogênio (NOx), Óxidos de
Enxofre (SOx), Monóxido de carbono (CO) e
Material Particulado (PTS e PI) – estes são
provenientes dos processos de combustão
que ocorrem principalmente nos rebocadores
e nos navios, em suas operações de
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manobra, descarga/carregamento de petróleo
e hotelaria.
7.4.3 SISTEMA DE CONTROLE ADOTADO
E ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE
EMISSÃO
7.4.3.1 UTES PNF - TURBINAS

Componentes

Composição (mg/m3)

H2S total

Máx. 10 mg/m3

Enxofre total

Máx. 70 mg/m3

Etil mercaptana

traços

Ponto de orvalho de água a 1 atm,
max
Ponto de orvalho de hidroc a 4,5Mpa,
max
Mercurio , max



GÁS DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE

A Turbina da UTE usará gás de baixo
teor de enxofre, o que resulta em baixa emissão
de óxidos de enxofre e material particulado. O
gás natural usado terá origem no GNL
importado e sua composição encontra-se
discriminada no quadro 7.7 apresentado a
seguir.
GÁS FÓRMULA % VOLUMÉTRICA
COMPOSIÇÃO DO GÁS NATURAL
Gás
Metano
Etano
Propano
Iso-Butano
N-Butano
C5+
Dióxido De Carbono
Enxofre
Nitrogênio

Fórmula
CH4
C2HE
C3H8
IC4
NC4
C5+
CO2
S
N2

% Volumetria
92,93 %
4,32%
1,01%
0,12%
0,16%
0,10%
0,78%
0%
0,58%

0 oC
0 ug/m3

Fonte: Resolução ANP No. 16, de 17.06.2008-DOU 18.6.2008

Quadro 7.8: Características do Gás Natural - UTE PNF- Turbina Ciclo
Combinado



MONITORAMENTO DE EMISSÕES
ATMOSFÉRICAS

As UTEs PNF-I e PNF-II contarão com
sistemas de monitoramento contínuo de suas
emissões a partir de um CEMS (Continuous
Emissions Monitoring System – Sistema de
Monitoramento Contínuo de Emissões)
instalado nas saídas das chaminés.
O CEMS será projetado para medir e
garantir que as emissões das chaminés, em
tempo real, cumpram os padrões de qualidade
do ar estabelecidos. O CEMS terá como
principais componentes um sistema de
amostragem, analisadores, gases para
calibração, sistema de registro e o sistema de
controle e monitoramento.
• Análises a serem realizadas:

Características do Gás Natural
Item
PCS (PCR) - kcal/Nm³ @ 20 °C
PCI - kcal/Nm³ @ 20 °C
Massa Específica - kg/m³

-45 o C

o Óxido de Nitrogêno (NOx)
o Oxigênio (O2)
o Monóxido de Carbono (CO)

Valor
9.400
8.470
0,7247

Quadro 7.7: Gás Natural usado nas UTEs PNF

O quadro 7.8 a seguir apresenta a
especificação do Gás Natural conforme a
Resolução ANP nº 16, de 17.6.2008 - DOU
18.6.
CARACTERÍASTICAS
PODER CALORÍFICO SUPERIOR
Unidade

Limite Sudeste

KJ/m3

35,000 to 43,000

KWh/m3

9.72 to 11.94

Indice de Wobbe (S) KJ/m3

46.500 a 53.500

Composição (%) mol

Numero de metano (min)

65

Metano

Min. 85,0 (v/v)

Etano

Máx. 12,0 (v/v)

Propano

Máx. 6,0 (v/v)

Butano e mais pesados

Máx.3,0(v/v)

Oxigenio

Máx.0,5 (v/v)

N2 + CO2

Máx. 6,0 (v/v)

CO2

Máx. 3,0 (v/v)

SISTEMAS DE CONTROLE DE
POLUIÇÃO

O projeto de controle das emissões
atmosféricas das UTEs PNF-I e PNF-II foi
realizado baseado nos métodos indiretos e
diretos, visto que a tecnologia escolhida
propiciará a redução dos impactos ambientais.
É importante destacar que o método de
controle indireto ao ser aplicado desde as
etapas preliminares e de planejamento das
unidades produtivas, com os a escolha do
combustível,
os
levantamentos
dos
equipamentos mais eficientes, a execução dos
processos produtivos, a definição do local e do
layout da usina propiciarão a redução dos
impactos ambientais e aumentarão a eficiência
do processo.

Composição
Componentes



Além do planejamento mais acurado,
que podemos definir como método indireto de
controle de emissões atmosféricas das UTEs
PNF-I e PNF-II, neste desenvolvimento

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
7. ESTIMATIVA DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA

7 - 25

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…

também foram utilizados métodos de controle
direto, que consistem no uso de medidas de
controle dos poluentes gerados de tal forma
que o poluente e a fonte primária de poluição
sejam controlados.
A turbina da Siemens da série HL tem
excelentes índices de eficiência e economia no
uso de combustíveis e como resultado as suas
taxas de emissões atmosféricas são muito
baixas.

Fonte: Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants
– Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)—European Commission, July
2006.

Figura 7.21: Características do Sistema Dry Low NOx- DLN

As emissões da turbina deverão
atender à legislação brasileira, representada
pela Resolução CONAMA Nº 382, de 26 de
Dezembro de 2006. Em alguns casos o INEA
poderá ainda requerer a aplicação das
melhores tecnologias de controle (BACT).

• Sistema Dry Low-NOX (DLN)
A turbina Siemens SGT6-9000HL
incorpora tecnologia para a redução das
emissões de óxidos de nitrogênio. O controle
com queimadores de baixo teor de NOx, é
realizado a partir da câmara de combustão e do
controle da temperatura de chama, o que reduz
a formação do NOx térmico.
O sistema trabalha com uma emissão
de NOx na faixa de 9 a 22 ppmvd. A emissão
de projeto é de 9 ppmvd, entretanto com as
condições operacionais de uso e de desgaste a
emissão poderá chegar a 22 ppmvd. Dessa
forma os impactos máximos nesse estudo
serão avaliados para a emissão de 22 ppmvd.
A emissão de CO é de 10 ppmvd.
A característica básica do Sistema Dry
Low NOx- DLN ilustrada na Figura 7.21
apresentada a seguir, é que a mistura do ar
com o combustível e a combustão, ocorrem em
duas etapas sucessivas. A mistura do ar de
combustão com o combustível, antes da
queima, permite uma distribuição homogênea
da temperatura, resultando numa temperatura
de chama mais baixa, e menores emissões de
NOX. O sistema apresenta assim um
desempenho ambiental significativamente
superior às turbinas a gás convencionais.

 PADRÃO BRASILEIRO DE EMISSÃO
A Resolução CONAMA Nº 382,
estabelece no seu Anexo V, Limites de
Emissão
para
Poluentes
Atmosféricos
Provenientes de Turbinas a Gás para Geração
de Energia Elétrica (combustão interna), com
geração superior a 100 MWe Os limites
máximos são estabelecidos para a emissão de
poluentes atmosféricos gerados por turbinas
movidas a gás natural ou combustíveis líquidos,
em ciclo simples ou ciclo combinado, sem
queima suplementar, com potência elétrica
acima de 100 MWe, destinadas à geração de
energia elétrica. Quando a somatória total de
energia gerada por empreendimento for
superior a 100 MWe, os limites estabelecidos
também são requeridos para cada turbina
individualmente, independentemente de sua
capacidade de geração.


PADRÕES AMERICANOS PARA
TURBINAS

Subpart
KKKK—Standards
of
Performance for Stationary Combustion
Turbines, July 6, 2006.
Limites para óxidos de nitrogênio

Combustion
type
New turbine
natural gas

Combustion turbine
turbine heat input at peak
NOX emission standard
load
(HHV)
firing > 50 MMBtu/h and 25 ppm at 15 percent O2
≤ 850 MMBtu/h
or 150 ng/J of useful
output (1.2 lb/MWh).

Modified
or > 50 MMBtu/h and 42 ppm at 15 percent O2
reconstructed turbine ≤ 850 MMBtu/h
or 250 ng/J of useful
firing natural gas
output (2.0 lb/MWh).



MELHORES TECNOLOGIAS DE
CONTROLE DISPONÍVEIS - BAT
(Best Available Techniques) para
Turbinas– Europa
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De acordo com a comunidade europeia
(Article 2-11, Directive 96/61/EC on integrated
pollution prevention and control)
“Melhores
Técnicas
Disponíveis”
significa o estágio mais eficaz e avançado no
desenvolvimento das atividades e dos seus
métodos de operação que indicam a
adequabilidade prática de determinada técnica
para servir, em princípio, como base para os
valores dos limites de emissão destinados a
prevenir e, onde não seja viável, reduzir em
geral os impactos no meio ambiente como um
todo. BAT para Grande Plantas de combustão
é apresentado no “Reference Document on
Best Available Techniques for Large
Combustion Plant” - (IPPC), 2006.
Parte do resumo apresentado no
documento é mostrado a seguir:
Thermal efficiency
Prudent management of natural resources and the efficient use of energy are two of the
major requirements of the IPPC Directive. In this sense, the efficiency with which energy
can be generated is an important indicator of the emission of the climate relevant gas
CO2. One way to reduce the emission of CO2 per unit of energy generated is the
optimisation of the energy utilisation and the energy generating process. Increasing the
thermal efficiency has implications on load conditions, cooling system, emissions, use of
type of fuel and so on.
Table 4: Efficiency of gas-fired combustion plants associated to the use of BAT
Electrical efficiency (%)
Plant type
CCGT
Combined cycle with or
without supplementary firing
(HRSG)
for
electricity
generation only
Combined
cycle
without
supplementary firing (HRSG) in
CHP mode
Combined
cycle
with
supplementary firing in CHP
mode
HR
heat recovery steam
SG:
generator

New
plants

Existing
plants

54 – 58

50 – 54

Fuel
utilisation(%)
New and existing
plants

-

<38

<35

75 – 85

<40

<35

75 – 85

CH
P:

Cogeneration

A split view was declared by industry saying that in the case of combined cycles, the HRSG
has to be modified, which means dismantled and retrofitted to enable the incorporation
of an SCR.
This will increase the already high investments of SCR. Furthermore, the operation and
maintenance costs of an SCR are relatively high, therefore, SCR is not cost effective for
existing combined cycles. Industry also declared that, in the case of simple cycle gas
turbines, SCR is not cost effective, because a) the gases have to be cooled down. This
requires an additional cooler to reduce the gas temperature to a level to enable the SCR
to operate. This cooler will increase the already high investments and operational costs,
and b) simple cycle gas turbines in Europe are peak load plants, which run in emergency
cases only. The high investment, operation and maintenance costs make the
implementation of an SCR in a gas turbine economically unviable.
Table 9: BAT for the reduction of NOX and CO emissions from gas-fired combustion
plants

Plant type

Emission
level
associated
with
BAT (mg/Nm3)
NOx
CO

O2
level
(%)

BAT options to reach these
levels

CCGT
New
CCGT
without
20 –
Dry low NOx premix
5 – 100
15
supplementar
50
burners or SCR
y firing (HRSG)
New
CCGT
Plan
Dry low NOx premix
with
20 –
t
burners and low NOx
30 – 100
supplementar
50
spec
burners for the boiler part
y firing
.
or SCR or SNCR
SCR: Selective catalytic reduction of NOx
SNCR: Selective non catalytic reduction of NOx
DLN: dry low NOX
HRSG: heat recovery steam generator
CHP: Cogeneration
CCGT: combined cycle gas turbine
* Some split views appeared on these values and are reported in Section 7.5.4 of
the main document.
7.5.3 Dust and SO2 emissions from gas fired combustion plants
For gas-fired combustion plants using natural gas as a fuel, emissions of dust and SO2 are
very low. The emission levels of dust by using natural gas as a fuel are normally well
below
5 mg/Nm3 and SO2 emissions are well below 10 mg/Nm3 (15 % O2), without any
additional
technical measures being applieda

O quadro 7.9 a seguir apresenta um
resumo das emissões da UTEs PNF, do padrão
CONAMA, padrão americano e BACTs.

7.5.4 NOX and CO emissions from gas-fired combustion plants
In general, for gas turbines, gas engines and gas fired boilers, reduction of nitrogen oxides
(NOX) is considered to be BAT. The nitrogen compounds of interest are nitric oxide (NO)
and nitrogen dioxide (NO2), collectively referred to as NOX.
For new gas turbines, dry low NOX premix burners (DLN) are BAT.
Several gas turbine and gas engines operating in Europe, Japan and the US have also
applied
SCR to reduce the emissions of NOX. Beside the dry low NOX premix burner technique
(DLN) and the injection of water and steam, SCR is also considered to be part of the BAT
conclusion.

A análise dos dados apresentados no
quadro 7.9, indica que:

For new gas turbines, the DLN burners can be seen as the standard technique so that
the
application of an additional SCR system is, in general, not necessary. For further
reduction of NOX, SCR can be considered where local air quality standards request a
further reduction of NOX emissions compared to the levels given in Table 7.37 (e.g.
operation in densely populated urban areas). In Table 7.37 emergency machinery has not
be taken into account.
For existing gas turbines, water and steam injection or conversion to the DLN technique
is
BAT. Gas turbines of unchanged combustion design, but with higher inlet temperatures,
have higher efficiencies and higher NOX values. In this context, it should be noted that
with a higher efficiency the specific NOX emission per kWh are still lower.
SCR retrofitting is technically feasible, but not economical for existing CCGT plants if the
required space in the HRSG was not foreseen in the project and is therefore not available.
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7.4.3.2 UTES PNF - MOTOGERADORES


O quadro 7.10 e a figura 7.22
apresentados a seguir ilustram o acima
descrito.

SISTEMAS DE CONTROLE DE
POLUIÇÃO

A motogeradora “Wärtsilä 18V50SG”
utilizando gás natural a ser empregada na UTE
PNF usará vários controles da combustão e
manuseio do gás no motor para a redução da
formação de NOx durante o processo de
combustão.
O motor WARTSILA 18V50SG-B é
equipado com um sistema eficiente de controle
de emissões. O sistema inclui um sistema
seletivo de redução catalítica de oxidação.

AGRUPAMENTO DE CHAMINÉS
VISANDO AUMENTAR A ALTURA DA
PLUMA
Experiências anteriores mostraram que
o agrupamento de chaminés individuais de
cada motor num feixe de chaminés resulta
numa redução nas concentrações ao nível do
solo, em comparação a chaminés não
agrupadas 1, 2, 3, 4. As plumas de múltiplas
chaminés se fundem aumentando a altura da
pluma.
A Figura 7.21 a seguir exemplifica o
anteriormente descrito.

Figura 7.22: Módulo de 22 Chaminés Agrupadas em 4 Chaminés



USO DE CHAMINÉ

As chaminés da UTE PNF possuem 30
m de altura.


MONITORAMENTO DE CHAMINÉS

Será feito o
emissões de óxidos
chaminés.

Figura 7.21: Exemplo de Chaminés Agrupadas - Cluster

Neste projeto para realizar os cálculos
de emissão de gases de cada um dos 2
módulos de 22 motores, é considerado o
agrupamento das chaminés em torres
(clusters), sendo as chaminés distribuídas em 3
(três) clusters para um grupo de 6 geradores
cada e 1 (um) cluster para um grupo de 4
geradores.

1 4.5.3. Special Considerations. Multiple Stacks, Environmental
Protection Act, Air Dispersion Modelling Guideline for Ontario,
AIR DISPERSION MODELLING GUIDELINE FOR ONTARIO, Version
2.0 — March 2009.

Briggs, G.A., 1974: Diffusion Estimation for Small Emissions. In
ERL, ARL USAEC Report ATDL-106. U.S. Atomic Energy
Commission, Oak Ridge, Tennessee.

2

monitoramento
de nitrogênio

das
nas

Para as emissões fugitivas serão
usados sistemas de controle automatizados
com válvulas de bloqueio. As emissões
fugitivas serão ainda controladas por um
programa de inspeção áudio/visual/olfatório
(AVO) para detecção de vazamento. Como o
gás natural é odorizado com pequenas
quantidades de mercaptanas, o programa AVO
atende
Os geradores da UTE usarão ainda gás
de baixo teor de enxofre, o que resulta em baixa
emissão de óxidos de enxofre e material
particulado.

Saskatchewan Air Quality Modelling Guideline, Version: March
2012.

3

Recommendation 21, Good Practice Guide for Atmospheric
Dispersion Modelling, New Zealand, Published in June 2004.

4
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7.4.3.3 UNIDADE DE PROCESSAMENTO
DE GÁS NATURAL - UPGN


PADRÕES DE EMISSÃO

A Res. CONAMA 382 não fixa limites
de emissão para motogeradoras. Legislação
nacional e/ou
diretrizes sobre limites de
emissão para motogeradores podem ser
encontradas no Japão, Coréia do Sul, Taiwan,
Índia, Inglaterra, Estados Unidos, França,
Alemanha, Itália, Portugal, Equador e
Finlândia. Internacionalmente a Diretriz do
Banco Mundial para Termelétricas é utilizada,
se o país não tem sua própria legislação.
O quadro 7.11 apresenta os dados de
emissão de NO2 nas chaminés das
motogeradoas.

Quadro 7.11: Dados das Emissões – Geradores da UTE Parque
Termoelétrico PNF- geradores .

O quadro 7.12 a seguir, apresenta o
atendimento das emissões de NOX das UTEs
aos limites recomendados na Diretriz do Banco
Mundial e aos limites fixados na Inglaterra para
NOx e de CO para os limites fixados na
Alemanha.

A tocha (flare) que será instalada para
atendimento da UPGN será do tipo enclosed
ground flares. A tocha utilizará gás natural
como combustível para a manutenção da
chama piloto, que permanece continuamente
em operação. O direcionamento de correntes
do processo para o sistema de flare será
proveniente apenas de alívios operacionais e
descargas de emergência da unidade.
Assim como nos sistemas de
combustão, o flare, com eficiência de 98,1%,
será projetado de acordo com normas
internacionais e será adequado em todos os
âmbitos para atendimento da UPGN.
A UPGN possuirá um sistema digital de
controle que efetuará remotamente o
monitoramento e controle de todos os
equipamentos e componentes instrumentados
das unidades de processo. A instrumentação e
controle do processo permitirão verificações e
ajustes
contínuos
dos
parâmetros
operacionais. Redundâncias nos sistemas de
controle críticos irão garantir a eficácia dos
sistemas de controle. Serão utilizados
analisadores em linha para acompanhamento
do desempenho operacional das unidades e da
otimização do processo.
A Res. CONAMA 382 não fixa limites
de emissão para flare e motores.
As emissões fugitivas de metano
provenientes de vazamento de equipamentos
serão controladas por um programa de
inspeção áudio/visual/olfatório (AVO) para
detecção de vazamento. Como o gás natural é
odorizado com pequenas quantidades de
mercaptanas o programa AVO atende.

7.4.3.4 TERMINAL DE PETRÓLEO E
PARQUE DE TANCAGEM

Quadro 7.12:Emissões de NOX das UTEs - limites recomendados Diretriz
Banco Mundial, limites fixados para NOX na Inglaterra e CO na Alemanha

Os tanques de petróleo terão teto fixo,
além de um teto flutuante interno. O teto
flutuante controla as emissões de vapores
cobrindo o petróleo bruto, impedindo a
formação de vapores. O teto flutuante interno
será equipado com vedações primárias e
secundárias em torno de seus perímetros.
Será implantado sistema de coleta de
vapores e incineração dos vapores.
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Os
níveis
dos
tanques
de
armazenamento de petróleo contam com uma
medição operacional que será realizada
através de dois sensores de nível em cada
tanque. Esta medição, conta com alarmes que
mostram se os tanques estão com o nível muito
baixo, baixo, alto e muito alto.
 EMISSÃO DE POLUENTES
PROVENIENTES DA COMBUSTÃO –
NAVIOS E REBOCADORES
O
recebimento
e
transferência
(descarregamento) de petróleo no Pier
compreendem
as
seguintes
etapas
operacionais:
1) Aguardo de autorização para atracação do
navio no Pier;
2) Aproximação até o cais com apoio de
rebocadores e uma equipe de comando que
assume o comando do navio na atracação
(praticagem);
3) Atracação no cais;
4) Conexão dos mangotes e testes de pressão;
5) Transferência do óleo para os tanques do
Terminal de Petróleo, cuja operação de
comando é do navio, que possui um sistema
de bombeio específico para essa finalidade;
6) Terminado
o
descarregamento/carregamento, o navio é
retirado do porto pelos rebocadores.
A emissão de poluentes do ar
provenientes de navios tanques ocorre durante
três modos distintos de operação: trânsito
(operação entre portos), manobras (operações
em baixa velocidade em áreas de porto) e
hotelaria (geração de energia e aquecimento
durante a atracação-emissão no porto).
Dois tipos de equipamentos de queima
de combustível são encontrados num navio
tanque: motor principal e motores auxiliares. O
motor principal é um motor de grande porte
utilizado principalmente para fazer a propulsão
do navio no mar durante o trânsito e atracação.
Motores auxiliares fornecem força para outros
usos e são utilizados nos 3 modos de operação.

de marinha (HFO) estão limitados a 4,5% de
enxofre. Em áreas especiais este teor está
limitado a 1,5% de enxofre.
Em 2005 o Anexo VI do MARPOL fixou
limites para motores de navios categoria 3 (>30
litros por cilindrada) instalados em novos
navios, retroativos ao ano 2000 - redução de
6% nas emissões de NOx. O óleo utilizado no
projeto apresenta 2,7% de enxofre.
O projeto usará preferencialmente
petroleiros grandes, diminuindo o número de
atracações e o tempo de bombeamento e
consequentemente a queima de combustível e
as emissões de poluentes.
O uso pelo Terminal de Petróleo em
terra, de bombas de alta capacidade e dutos de
grande diâmetro, garantirá taxas máximas de
descarga e reduzirá o tempo de permanência
do navio no porto e as emissões de poluentes.
O
projeto
construirá
tancagem
suficiente para receber a carga dos navios
tanques eliminando a necessidade do navio
permanecer atracado por motivo de falta de
capacidade de recebimento.
As emissões provenientes da caldeira
do navio atende o Anexo I da Resolução
Conama Nº 382, de 26 de Dezembro de 2006:
“Limites
de
Emissão
para
Poluentes
Atmosféricos Provenientes de Processos de
Geração de Calor a partir da Combustão
Externa de Óleo Combustível”.
Ressalta-se que para os demais
poluentes/fontes do projeto, não existem
padrões de emissão nacionais.
7.4.3.5 EMISSÕES FUGITIVAS
As emissões fugitivas de metano
provenientes de vazamento de equipamentos
serão controladas por um programa de
inspeção áudio/visual/olfatório (AVO) para
detecção de vazamento. Como o gás natural é
odorizado com pequenas quantidades de
mercaptanas o programa AVO atende.


Além de motores, os navios possuem
uma caldeira para fornecer vapor para vários
usos. Em alguns tanques de petróleo a caldeira
é utilizada também para aquecer o óleo a ser
descarregado/carregado. A maioria dos navios
utiliza diesel marítimo (destilado) ou óleo
residual.

• Os dutos serão fornecidos por fabricante
tradicional com experiência comprovada e
serão de aço carbono API 5L X70,
fabricados com revestimento anticorrosivo
interno e externo;

O Anexo VI – Regulamentações para
prevenção da poluição do ar – incorporado à
Marpol 73/78 estabelece limites de emissões
de SOx: Os teores de enxofre nos combustíveis

• Os tubos do gasoduto serão revestidos na
parte interna com revestimento à base de
epóxi, devendo ser obedecidos, no mínimo,

DUTOS
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os requisitos da Norma API RP 5L2 e o
revestimento deverá ser de no mínimo 9
micra, para redução da perda de carga e,
como efeito secundário, a redução da
probabilidade de formação de pó preto. As
juntas de campo não necessitam serem
revestidas internamente;
• A espessuras de parede do gasoduto e
demais componentes da tubulação serão
calculadas pela fórmula de Barlow, de acordo
com os critérios estabelecidos pela ABNT
NBR-12712 e ASME B 31.8. A sobre
espessura de corrosão será de 1,3mm e o
gasoduto terá espessura mínima de 0,691
polegadas;
• Na superfície externa do gasoduto será
aplicado o revestimento anticorrosivo,
utilizando-se o Polietileno Extrudado em
Tripla Camada (“PE Three-Layer” – PE3L).
• As juntas soldadas deverão ser revestidas
segundo o procedimento de revestimento
com epóxi termicamente curado (FBE) ou
com mantas termocontráteis;
• Válvulas
de
Intermediárias;

Bloqueio

Automático

• Para aumentar a segurança e reduzir
possíveis danos e segregar vazamentos,
serão instaladas válvulas de bloqueio
automático ao longo do gasoduto;
• As dimensões mínimas das áreas de válvula
deverão ser 60m x 60m medidas a partir da
lateral da faixa de domínio e serão
implantadas a cada 20km, aproximadamente;
• As válvulas deverão ser fornecidas com
atuador que permita fechamento automático
em baixa pressão ou alta velocidade de
queda de pressão no gasoduto e,

Onde,
E - Estimativa da emissão para a fonte;
A – Nível de atividade;
FE – Fator de emissão sem controle; e.
ER – Eficiência global da redução das
emissões, expressa em porcentagem e
igual
a
eficiência do mecanismo de captura
versus a eficiência do mecanismo de
controle.
Para fatores de emissão com controle,
o termo (1 – ER/100) já está incorporado, sendo
a equação simplificada e representada como:
E = A x FE
Onde:
E - Estimativa da emissão para a fonte;
A – Nível de atividade; e
FE – Fator de emissão com controle.
O inventário de emissões foi
desenvolvido com base em levantamento de
informações de projeto, fornecidas pelo
empreendedor, dados do fabricante e em
fatores de emissão da USEPA AP-42.
O quadro 7.13 a seguir apresenta o
resultado do inventário da emissão de
poluentes provenientes da operação em terra.

• As válvulas deverão ser aéreas e flangeadas,
dotadas de by-pass com 10” de diâmetro
nominal e serem instaladas em locais
cercados. Deverá ser prevista tomada
flangeada para a utilização de dispersor
portátil,
objetivando
realizar
a
despressurização do gasoduto.
7.4.4 EMISSÃO DE POLUENTES
ATMOSFÉRICOS ONSHORE

Quadro 7.13: Emissão de poluentes das atividades em terra

A equação básica do algoritmo de
estimativa das emissões, segundo a EPA
(1999; 1997b) para fatores sem controle pode
ser expressa como:
E = A x FE x (1 – ER/100)

7.4.4.1 EMISSÃO DE POLUENTES
ATMOSFÉRICOS – UTE PNF - TURBINAS
Os principais poluentes emitidos pelos
motores de combustão interna a gás natural
são os óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido
de carbono (CO) e os compostos voláteis
orgânicos (COV- material não queimado e
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hidrocarbonetos não metano). Motores de
combustão interna operando com gás natural
emitem níveis insignificantes de SOx e MP.
O quadro 7.14 a seguir mostra as
emissões de poluentes provenientes da
operação da UTE PNF. Em maior quantidade
são emitidos os óxidos de nitrogênio (NOx),
seguidos do monóxido de carbono (CO) e
hidrocarbonetos (HC).

Quadro 7.15: Emissão e Outros dados das Chaminés – Geradores UTE
Parque Termoelétrico PNF

O inventário de emissões foi
desenvolvido com base em informações de
projeto, fornecidas pelo empreendedor. O
quadro 7.16 a seguir, apresenta o inventário de
emissão de poluentes provenientes da
operação, a plena carga, continuamente
durante todo o ano. O poluente emitido em
maior quantidade são os hidrocarbonetos
(HC), seguidos do monóxido de carbono (CO)
e pelos óxidos de e nitrogênio (NOx).

Quadro 7.14:Emissçao de poluesntes-UTE PNF

7.4.4.2 Emissão de Poluentes Atmosféricos –
UTE PNF - Motogeradores
No quadro 7.14 a seguir
estão
apresentados os dados técnicos principais da
Central Geradora Termelétrica PNF.

As fontes emissoras de poluentes
atmosféricos da UTE PNF são fontes pontuais.
As fontes pontuais em geral possuem um
comportamento
regular,
com
suas
características de emissão bem determinadas.

Quadro 7.16: Emissão de poluentes provenientes da UTE PNF Motogeradores

Quadro 7.14:Dados da Central geradora da UTE PNF (44
unidadaes)

 EMISSÕES DE GASES DO EFEITO
ESTUFA (GEE) DA UTE PNF –
MOTOGERADORES

O quadro 7.15 a seguir encontram-se
apresentadas as emissões e um resumo dos
principais dados técnicos das chaminés da UTE
Parque Termoelétrico PNF em cada um dos 2
módulos de 22 geradores.

Os gases do efeito estufa (GEE)
incluem os seguintes gases: CO2, CH4, N2O,
HFCs, PFCs e SF6. O inventário das emissões
é segmentado em três escopos distintos para
melhor delimitar as emissões de GEE, diretas e
indiretas, que se deseja levantar na empresa ou
em
suas
unidades,
facilitando
seu
entendimento e dando maior transparência.
a)

Escopo 1: Emissões Diretas de GEE –
Emissões de GEE da própria empresa
(emissões físicas), incluídas as emissões
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da queima de combustível, dos processos
de fabricação, e transporte de propriedade
da empresa.
b)

Escopo 2: Emissões Indiretas de GEE Emissões líquidas a partir de importações
e exportações de energia; como é o caso
de eletricidade e vapor importados e
exportados.

c)

Escopo 3: Outras emissões indiretas de
GEE - Todas as outras fontes de emissão
possivelmente atribuíveis à atividade da
empresa. Neste escopo são incluídos os
serviços de transportes terceirizados e o
gerenciamento de efluentes e resíduos
efetuado por empresas contratadas.

A queima de combustíveis produz
emissão dos seguintes Gases do Efeito Estufa
(GEE): dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4) e óxido nitroso (N2O) . O dióxido de
carbono contribui com a maior parte dos GEE
numa motogeradora.
Foram estimadas para a UTE PNF as
Emissões Diretas de GEE (Escopo 1). As taxas
de emissão dos GEE são calculadas pela
multiplicação do fator de emissão pela potência
ou consumo de gás da UTE. Os valores de
emissões de gases de efeito estufa foram
normalizados de acordo com o equivalente em
CO2, conforme os diferentes potenciais de
aquecimento global do CH4 e N2O.
As taxas de emissão dos poluentes
foram calculadas de acordo com os
procedimentos do EPA americano "40 CFR 98
Mandatory Greenhouse Gas Reporting" com
base na Equação 7.1 relativa as emissões da
GEE apresentada a seguir.
CO2, CH4 ou N2O = 1 x 10−3 ∗ combustível ∗
HHV ∗ FE
onde:

CO2, CH4 e N2O = Emissão anual (toneladas).
Combustível = Volume do consumo de
combustível por ano (volume em pé cúbico).
HHV = Poder calorífico superior do combustível
(MMBTU/SFC).
FE = Fator de emissão (kg CO2/MMBtu).
1 × 10-3 = Fator de correção de quilo para
tonelada.
O total de emissão de Gases de Efeito
Estufa (GEE) da UTE PNF- motogerador,
apurado foi de 3.214.776,08 t CO2 e/ano
conforme ilustra o quadro 7.16 apresentado a
seguir.

Quadro 7.16: Emissões de GEE (Escopo 1) – UTE PNF – Motogeradores

7.4.4.3 Emissão FUGITIVAs de Metano –
Vazamento de Equipamentos no Gasoduto e
City Gate
Existem vários métodos para a
estimativas das emissões de metano
provenientes de vazamento em equipamentos
(componentes Válvulas, Bombas, Conexões,
Conexões de amostragem e Open-end linhas)
na distribuição de sistemas de gás natural. A
seleção do método para estimar as emissões
deve considerar os dados disponíveis para a
estimativa.
A Referência "API American Petroleum
Institute, Compendium of Green House Gas
Emissions Methodologies for the Oil and Gas
Industry, February 2004", aborda metodologias
em três níveis:
1. Fator de emissão nível empreendimento
(Tabela VII-2 da referência) - mais simples e
usado quando não existe disponibilidade da
contagem de componentes;
2. Fator de emissão nível equipamento; e
3. Fator de emissão nível componente médio requer a contagem do número de
componentes.
Segundo o API o uso da primeira
alternativa é aceitável quando a emissão não é
significativa.
Considerando a não disponibilidade,
nessa fase do projeto, da contagem do número
de componentes no City Gate e Gasoduto, será
utilizada a abordagem de fator de emissão
"nível empreendimento". Existem várias fontes
para esses fatores.
Para o Gasoduto será usado o dado da
referência "EPA, 40 CFR Part 98, Subpart W,
Table W-7 of Subpart W of Part 98 - Default
Methane Emission Factors for Natural Gas
Distribution" para aço protegido.
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Para o City Gate será usado o dado do
"EPA - Inventory of U.S. Greenhouse Gas
Emissions and Sinks 1990-2014: Revisions to
Natural Gas Distribution Emissions, April 2016"
para M&R Station (City Gate - above grate)
maior que 300 psig- na entrada do City Gate).
O quadro 7.17 a seguir, apresenta as
emissões de metano (hidrocarbonetos)
provenientes do gasoduto e City Gate (M&R
Stations).

pneumáticos a gás – emissões enviadas ao
flare.
As emissões de combustão são
emissões de exaustão de fontes de combustão,
como motores de compressores, aquecedores
e tocha.
Assim, com base nos dados
disponíveis nessa fase do licenciamento
(projeto conceitual), esse inventário considera
as seguintes fontes de emissão, julgadas mais
significativas:
• Emissões
fugitivas
de
dispositivos
pneumáticos e outros equipamentos
essenciais de processamento;
• Emissões evaporativas que são conduzidas
para combustão no flare; e

Nota: (1) – Fator de Emissão Utilizado-“40 CFR Part 98, SubpartW, Table W-7 of Part 98- Defult Methane
Emission Factors for Natural Gas Distribution”; (2) – Fator de Emissão- “EPA- Inventory od US
Greenhouse Gas Emition and Sinks 1990-2014:Revisions to Natural Gas Distribution, April201” para
M&R Station (City Gate – above grate) maior que 300psig.

Quadro 7.17: Emissão Fugitiva Metano – Vazamento de Equipamentos –
Gasoduto e City Gate

7.4.4.4 Emissão de Poluentes Atmosféricos –
Unidade de Processamento de Gás Natural UPGN
Este relatório cobre as principais
categorias de fontes de poluentes mais
representativas, localizadas na Unidade de
Processamento de Gás Natural (UPGN):
emissões
fugitivas
(vazamento
de
equipamentos e operações de carga caminhões), tanques de armazenamento e
emissão proveniente da combustão de gás nos
compressores, aquecedores e no ground flare.
Importante considerar que na primeira
etapa do licenciamento, representada pela
obtenção da LP, os projetos são apresentados
ainda como projeto básico a ser detalhado na
licença de instalação (LI).
As emissões de uma UPGN podem ser
classificadas em um dos três tipos de emissão:
a) emissões fugitivas;
b) emissões evaporativas; e
c) emissões de combustão.
As emissões fugitivas são vazamentos
involuntários emitidos a partir de superfícies
vedadas, como gaxetas e juntas, ou
vazamentos de tubulações (resultantes de
corrosão, conexões defeituosas, etc.).
Emissões
evaporativas
incluem
emissões de aberturas de processo contínuos,
como purgas; e pequenas fontes individuais,
como
respiradouros
de
dispositivos

• Compressores alternativos a gás no final do
segmento de processamento de gás.
O inventário de emissões foi
desenvolvido com base em informações
fornecidas pelo empreendedor, fatores de
emissão e de projetos similares.
O quadro 7.18 a seguir apresenta o
inventário
de
emissão
de
poluentes
provenientes da operação, a plena carga,
continuamente durante todo o ano. O poluente
emitido em maior quantidade são os
compostos orgânicos volátéis (COV seguidos
pelos óxidos de nitrogênio (NOx).

Fonte

Emissão (kg/h)
NOX

CO

HC

COV

Emissões Fugitivas e Evaporativa de Vapores Orgânicos
1.199,
96

Fugitivas
Emissão dos Processos de Combustão
Compressores

1,16

0,09

Flare
TOTAL

1,16

0,09

0,42

0,03

1,7
8

10,3
3

2,20

1.210,
32

Legenda: NOx-taxa de emissão de óxido de nitrogênio; CO- taxa de emissão de
monóxido de carbono; HC-taxa de emissão de hidrocarbonetos; MP-taxa de
emissão de material particulado; SO2-taxa de emissão de óxido de enxofre e COVtaxa de emissão de compostos orgânicos.

Quadro 7.18: Inventário de Emissões de Poluentes – PNF-UPGN
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7.4.4.5 EMISSÕES FUGITIVAS
Existem vários métodos para a
estimativa
das
emissões
de
metano
provenientes de vazamento em equipamentos
(componentes: Válvulas, Bombas, Conexões,
Conexões de amostragem e Open-end linhas).
A seleção do método para estimar as emissões
deve considerar os dados disponíveis para a
estimativa.
A Referência "API American Petroleum
Institute, Compendium of Green House Gas
Emissions Methodologies for the Oil and Gas
Industry, February 2004", aborda metodologias
em três níveis:
• Fator de emissão nível empreendimento
(Tabela VII-2 da referência) - mais simples e
usado quando não existe disponibilidade da
contagem de componentes;
• Fator de emissão nível equipamento; e
• Fator de emissão nível componente médio requer a contagem do número de
componentes.
Segundo a referência o metano é o
principal GEE nas emissões de vazamentos
fugitivos. A aplicação de fatores de emissão
médios no nível do empreendimento (unidade
como um todo) é o método mais simples para
estimar as emissões de CH4 de operações de
petróleo e gás natural.
Considerando a não disponibilidade,
nessa fase do projeto de uma LP, da contagem
do número de componentes na UPGN, será
utilizada nesse inventário, a abordagem de
fator de emissão "nível empreendimento".
Será usado o fator de emissão da
referência: “Exhibit 4-4: Summary of GHG
Emissions and Relevant Inputs from Natural
Gas Processing - LNG and Coal Life Cycle
Assessment of Greenhouse Gas Emissions
Prepared for: Center for Liquefied Natural Gas
October 2015.
O Quadro 7.19 mostra as emissões
fugitivas
de
metano
(hidrocarbonetos)
referentes a UPGN como um todo.

Quadro 7.19: Emissões Fugitivas de Metano – PNF- UPNG

7.4.4.6 EMISSÃO DE POLUENTE
ATMOSFÉRICO - COMPRESSORES
Deverão ser instalados compressores
para envio de propano e butano para
retratamento, transferência interna entre
esferas e expedição para o Terminal.
Os compressores alternativos geram
emissões através da combustão de gás natural
para alimentar sua operação. A primeira etapa
na
determinação
das
emissões
dos
compressores implica estimar: (1) o consumo
de gás nos compressores; e (2) a potência
necessária para um compressor por unidade de
gás queimado.
Para a determinação da potência
necessária para os compressores foi utilizada a
referência “Exhibit 4-4: Summary of GHG
Emissions and Relevant Inputs from Natural
Gas Processing - LNG and Coal Life Cycle
Assessment of Greenhouse Gas Emissions
Prepared for: Center for Liquefied Natural Gas
October 2015”
Segundo a referência numa UPGN o
consumo de gás natural nos compressores é
grande e representa 0,0407 MCF de gás por
MCF de gás natural processado. E a potência
dos compressores é a seguinte:
•

•

Energia para os compressores = 220,9
kg GN/MWh
Potência do compressor = 196
hp/MMCFD

O quadro 7.20 a seguir apresenta o
cálculo da potência dos compressores da
UPGN.
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de ignição, sistema de bombeamento de
resíduo, vaso separador de gás combustível,
instrumentação e controle.

Nota: Referencia – “- Exibition 4-4: Sumary of GHG Emissions and Relevante Inputs from Natural Gas
Processing-LNG and Coal Life Cycle Assessment of Greenhouse Gas Emissions Prepared for : Center for
Liquid fied Natural Gas Ouctober 2015”

Quadro 7.20: Cálculo da Potência dos Compressores - UPGN

Presume-se que o tipo de compressor,
relevante para esta análise, use motores de
queima magra a quatro tempos, típicos das
modernas instalações de motores alternativos.

Para a determinação da quantidade de
gás queimado no flare foi utilizada a referência
“Exhibit 4-4: Summary of GHG Emissions and
Relevant Inputs from Natural Gas Processing LNG and Coal Life Cycle Assessment of
Greenhouse Gas Emissions Prepared for:
Center for Liquefied Natural Gas October 2015”
(Apêndice A –Trecho Original 1-4).
Segundo a referência, numa UPGN a
queima de gás natural no flare é de 0,000382
kg/kg de gás natural processado.

•

Cálculo de Emissão

Referência "Table 3.2-2. Uncontrolled
Emission Factors for 4-Stroke Lean-Burn
Engines, 3.2 Natural Gas-fired Reciprocating
Engines, Compilation of Air Pollution Emission
Factors - U.S. Environmental Protection
Agency, Washington, DC, December 2005".
O quadro 7.21 a seguir apresenta o
cálculo das emissões dos compressores da
UPGN.

O quadro 7.22 a seguir apresenta o
cálculo do consumo de gás natural no flare da
UPGN.

Nota: Referência- “Exhibit 4-4: Summary of GHG Emissions and Relevant Inputs from Natural Gas
Processing - LNG and Coal Life Cycle Assessment of Greenhouse Gas Emissions Prepared for: Center for
Liquefied Natural Gas October 2015” (Apêndice A –Trecho Original 1-4).

Quadro 7.22: Consumo de Gás no Flare - UPGN

Nota: Referência “Tabela 3.2.2 – Uncontrolled Emission Factors for 4-Stroke Lean-Burn Engines, 3.2
Natural Gas-fired Reciprocating Engines, Compilation of Air Pollution Emission Factors-US Enviromental
Protection Agency, Washington, DC, December 2005”.
Legenda: NOx- taxa de emissão de óxidos de nitrogênio; CO: taxa de emissão de monóxido de carbono;
HC: taxa de emissão de hidrocarbonetos e COV: emissão de compostos orgânicos

Quadro 7.21: Emissões de Poluentes -UPGN - Compressores

O poluente emitido em maior
quantidade são os óxidos de nitrogênio.
7.4.4.7

Para estimar as emissões de massa de
hidrocarboneto total (HCT) emitido, a partir do
ground flare, foi utilizada a metodologia
apesentada na referência” table 13,5-3, 13.5
Industrial Flares, Compilation of Air Pollution
Emission Factors - U.S. Environmental
Protection Agency, Washington, DC, December
2005".
O quadro 7.23 mostra as emissões de
poluentes do ar provenientes do flare da
UPGN.

EMISSÃO DE POLUENTE - FLARE

Para atender a UPGN será instalado
um sistema de tocha.
Esse sistema utiliza uma tocha modelo
“enclosed ground flare”, tendo como objetivo a
coleta e queima dos gases de hidrocarbonetos
provenientes de alívios operacionais e
descargas de emergência das unidades.
Receberá as descargas quentes de todas as
Válvulas de Segurança da unidade, as
descargas frias das Válvulas de Segurança e
das Válvulas de Blowdown da unidade e as
drenagens fechadas, quentes e frias. O sistema
deverá contemplar rede de coleta de alívio e de
drenagem fechada, vasos separadores de
alívio e de drenagem fechada, tocha, sistema

Nota:
Referencia 1 ”table 13,5-3, 13.5 Industrial Flares, Compilation of Air Pollution Emission Factors - U.S.
Environmental Protection Agency, Washington, DC, December 2005" ”
Referencia 2 Exhibit 4-3: Summary of Emission Factors for Flared Gas at the Processing Plant- LNG
and Coal Life Cycle Assessment of Greenhouse Gas Emissions Prepared for: Center for Liquefied
Natural Gas October 2015” (
Legenda
HC - taxa de emissão de hidrocarbonetos; e
CH4 - taxa de emissão de metano..

Quadro 7.23: Emissões de Poluentes- UPGN – FLARE

7.4.4.8

EMISSÕES DE GASES DO EFEITO
ESTUFA (GEE) - UPGN
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Os gases do efeito estufa incluem os
seguintes gases: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs
e SF6. O inventário das emissões é
segmentado em três escopos distintos para
melhor delimitar as emissões de GEE, diretas e
indiretas, que se deseja levantar na empresa ou
em
suas
unidades,
facilitando
seu
entendimento e dando maior transparência.

O total de emissão de Gases de Efeito
Estufa (GEE) da UPGN, apurado foi de
e/ano
encontram-se
830.832,72
CO2
apresentados nos quadros 7.25 e 7.26 a
seguir.
Flare (1)

Compressores (2)

MMft3/dia

MMft3/dia

MMft3/dia

MMBTU/h

0,2833

30,1837

30,4670

1305,0042

a) Escopo 1: Emissões Diretas de GEE –
Emissões de GEE da própria empresa
(emissões físicas), incluídas as emissões da
queima de combustível, dos processos de
fabricação, e transporte de propriedade da
empresa.
b) Escopo 2: Emissões Indiretas de GEE Emissões líquidas a partir de importações e
exportações de energia; como é o caso de
eletricidade e vapor importados e
exportados.
c) Escopo 3: Outras emissões indiretas de
GEE - Todas as outras fontes de emissão
possivelmente atribuíveis à atividade da
empresa. Neste escopo são incluídos os
serviços de transportes terceirizados e o
gerenciamento de efluentes e resíduos
efetuado por empresas contratadas.
A queima de combustíveis produz
emissão dos seguintes Gases do Efeito Estufa
(GEE: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4)
e óxido nitroso (N2O) . O dióxido de carbono
contribui com a maior parte dos GEE numa
UPGN.
Foram estimadas para a UPGN as
Emissões Diretas de GEE (Escopo 1). As taxas
de emissão dos GEE são calculadas pela
multiplicação do fator de emissão pela potência
ou consumo de gás da UTE. Os valores de
emissões de gases de efeito estufa foram
normalizados de acordo com o equivalente em
CO2, conforme os diferentes potenciais de
aquecimento global do CH4 e N2O.
As taxas de emissão dos poluentes
foram calculadas de acordo com fatores de
emissão de diferenes fontes.
As emissões fugitivas de metano
apresentadas no Quadro 7.24 a seguir, foram
extraídas dos cálculos das emissões de cada
fonte.
Fonte
Fugitivas

81,72
90,72
Total (T/ano)

Potencial de Aquecimento Global
t/ano COe

t/ano

Potencial de
Aqueciment
o Global

t/ano CO e

53,02

606.116,
00

1

606.116,00

1,0E-04

1,14

310

Consumo
de Gás

Fator de
Emissão

MMBTU/
h

Kg/MMBTU

CO2

1305,004
2

N2O

1305,004
2

Poluente

354,39

Total

606.470,39

Legenda
N20 - taxa de emissão de óxidos
nitrosos
CO2 - taxa de emissão de dióxido de
carbono; e

CO2e - taxa de emissão de dióxido de carbono
equivalente.

Nota:
1. CO2 - fator de emissão de GEE baseados na "Table C-1 of 40 CFR 98
Mandatory Greenhouse Gas Reporting".
2. N2O - fator de emissão de GEE baseados na "Table C-2 of 40 CFR 98 Mandatory
Greenhouse Gas Reporting".
3. Potencial de Aquecimento Global baseado na "Table A-1 of 40 CFR 98 Mandatory
Greenhouse Gas Reporting".

Quadro 7.26: Emissões de CO2 e N2O (Escopo 1) – UPGN - flare e
compressores

Os quadros 7.27 e 7.28, a seguir,
sumarizam as emissões estimadas para as
operações no Terminal de Petróleo quanto ao
total de emissões fugitivas de COV`s e o
quadro 7.29, o total de emissões de poluentes
provenientes dos processos de combustão
(fontes móveis).
O quadro 7.30 sumariza o total das
emissões provenientes do terminal de petróleo
do PNF.

FONTE

EMISSÃO TOTAL DE COV

N.º DE TANQUES

Navio carregamento
Tanque de Água Oleosa

1

Vazamento Operacional de
Equipamentos

kg/dia

t/ano

g/s

4.095,30

1.494,78

47,40

0,39

0,14

0,0044

1,32

0,48

0,015

4.097,00

1.495,40

47,42

Quadro 7.27: Total das Emissões de COV’s –Terminal de
Petróleo

10.511,67

Flare

Quadro 7.25: Consumo de Gás Natural – compressores e
flare

Total de Emissão de COV

Metano

Compressores

Total

10.683,92
21
224.362,33

POLUENTE TÓXICO

Nota: Dados extraídos dos quadros de emissão de cada fonte

EMISSÃO TOTAL DE COV

PESO (%)

Kg/Dia

Quadro 7.24: Emissões de Metano (Escopo 1) – PNF – UPGN

T/Ano

G/S
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Benzeno

0,60

24,58

8,97

0,28

Quadro 7.28: Total das Emissões de Benzeno –Terminal de Petróleo
EMISSÃO (KG/DIA)
OPERAÇÃO

Navio e Rebocadores

Caldeira (navio)
Total

MP

MP10

SO2

NOX

CO

HC

31,84

30,25

177,25

177,25

24,29

21,01

8,27

7,85

43,46

43,46

6,31

4,52

20,80

19,76

116,97

119,14

16,03

13,65

13,81

11,05

585,55

75,97

6,91

74,72

68,91

923,23

415,82

53,54

39,18

Quadro 7.29: Total das Emissões de Poluentes – Processos de Combustão
-Terminal de Petróleo

FONTE
Emissões
fugitivas
Queima
de
combustível

EMISSÃO DE POLUENTES (T/ANO)
COV

BENZENO

MP

MP10

SO2

NOX

CO

1.495,40

8,97

-

-

-

-

-

-

-

27,27

25,15

336,98

151,77

19,54

Quadro 7.30: Sumário do Total das Emissões de Poluentes - Terminal de
Petróleo

As emissões de COVs durante as
operações de descarga de petróleo crú em
navios tanques se dão por evaporação e/ou
exaustão através do topo dos tanques de
carga. Esta perda de produto ocorre quando os
vapores orgânicos presentes no tanque são
expulsos para a atmosfera enquanto este
mesmo tanque é carregado com um novo
líquido. Durante o descarregamento do tanque
do navio, gás inerte é injetado no tanque à
medida que o nível interno cai. Isto impede a
emissão de COVs. Entretanto, deve ser evitado
o bombeamento de gás inerte numa taxa
excessiva durante o descarregamento.
Desta maneira o inventário focou as
estimativas nas emissões provenientes do
carregamento dos navios tanques. Essas
emissões resultam do deslocamento do vapor
presente no tanque vazio antes do início do
carregamento e da evaporação da carga que
está sendo carregada.

Na
sequência
apresenta-se
a
metodologia utilizada para estas estimativas.

A quantidade de produto emitido para a
atmosfera
durante
as
operações
de
carregamento
depende
dos
seguintes
parâmetros:

7.4.4.9 EMISSÃO DE COMPOSTOS
ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV`s) – NAVIOS

 Características físico-químicas do produto
da última carga/descarga;

As emissões de COVs provenientes de
navios resultam das operações de carga,
descarga e atracação.

 Método para descarregamento utilizado na
operação anterior (ex.: se havia sistema de
balanço de vapor);
 Método de carregamento;

As emissões provenientes da operação
de carregamento de água de lastro são
consideradas pequenas (CONCAWE, 2000). O
Regulamento da Prevenção da Poluição por
Navios (MARPOL 73/78) define que “nos
petroleiros de 20.000 tpb e maiores que
transportam óleo cru, óleo combustível, óleo
diesel pesado ou óleo lubrificante, e petroleiros
de 30.000 tpb e maior transportando outros
óleos, seus tanques de carga sejam protegidos
por tanques de lastro segregado”.
O objetivo dos tanques de lastro
segregado é reduzir os riscos de poluição
operacional, assegurando que a água de lastro
não
entre
nunca
em
contato
com
hidrocarbonetos.
Estes
tanques
estão
instalados nas zonas em que o impacto de um
encalhe ou colisão pode ser mais grave.
Dado que, em função do porte dos
navios que atracarão no Terminal para
descarga do petróleo deverão ter seus tanques
assim protegidos, além do fato de que
atualmente no Brasil praticamente todos os
navios tanque são de lastro segregado, as
emissões de COVs dessa fonte podem ser
consideradas desprezíveis.

 Características físico-químicas do produto a
ser carregado; e
 Temperatura ambiente.
Os principais métodos utilizados para
carregamento de embarcações são:
 Método de carregamento com tubo não
submerso;
 Método de
submerso; e

carregamento

com

tubo

 Método de carregamento com tubo fixado
no fundo do tanque de carga.
Para
estimativa
das
emissões
provenientes do carregamento de navios no
terminal do Porto do Açu foram utilizados os
fatores de emissão apresentados no seguinte
documento: “Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, AP-42, United States
Environmental Protection Agency (USEPA), 5.2
Transportation And Marketing Of Petroleum
TANQUES
Tanque de água oleosa

Nº
1

COV

TOTAL

KG/DIA

T/ANO

0,3838

0,1401
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Liquids”.

and Natural Gas Industry. August 2009”.

O quadro 7.31 a seguir apresenta a
planilha de cálculo das emissões de COVs,
provenientes do carregamento de navios do
projeto.
VAZÃO

OPERAÇÃO
Navio
(carregamento)

FATOR
M /DIA

VALOR

UNIDADE

KG/DIA

T/ANO

G/S

415.000

66.000

73

mg/l

4.095,30

1.494,78

47,40

4.095,30

1.494,78

47,40

gal/ano

m3/ano

T ch4/1000m3

Kg/dia

t/ano

g/s

415.000

1570,9462

0,08917

0,3838

0,1401

0,0044

Nota:1- Fator de Emissão Utilizado “Table 5-10 - API Compendium of Greenhouse Gas Emissions
Estimation Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry. August 2009”.

Quadro 7.34: Estimativa de Emissão de COVs – tanque de água oleosa
Total

As emissões do tanque de petróleo

Nota:
Fator de Emissão Utilizado - “AP 42-5.2 Transportation And Marketing Of Petroleum
Liquids,Table 5.2-6”.

Quadro 7.31: Emissões de COV – navios-carregamento

As emissões de COV (compostos
orgânicos voláteis) provenientes dos tanques
de estocagem podem ser categorizadas como
“perdas de trabalho” e “perdas de espera”. As
perdas de trabalho são as perdas combinadas
do enchimento e esvaziamento do tanque. As
perdas de espera ocorrem através da expulsão
do vapor do tanque devido à expansão e
contração do vapor como resultado das
variações
de
temperatura
e
pressão
barométrica. Essa perda ocorre sem nenhuma
mudança no nível de líquido no tanque.
Os quadros 7.32 e 7.33 a seguir
apresentam as características dos 2 tanques. O
tanque de petróleo será de teto fixo e teto
flutuante interno e o tanque de água oleosa de
teto fixo.
O
quadro
7.33
estimativas.de emissão.
TANQUE

N

S

º

DIÂMETR
O
M

FT

ALTURA
M

FT

apresenta

VOLUME
M

3

GAL

TIPO
BB

1

7
0

23
0

17,
3

56,
8

66.5
00

17.580.
000

418.5
70

Teto
fixo/flutu
ante
interno

1

1
4

46

9,7

31,
8

1.50
0

394.270

9.390

Teto fixo

TAXA TOTAL
TANQUES

7.4.4.10
EMISSÃO DE COMPOSTOS
ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV`s) –
TANQUES

Tanque
para
estocag
em de
petróle
o
Tanque
de Água
Oleosa

Emissão

COV

BARRIS/DIA

3

Fator de
Emissão

Volume de Água Oleosa

as

TEMPERAT
URA

°C

40

40

Tanque para estocagem de
petróleo
Tanque de Água Oleosa

TURNOVE

M /DIA

GAL/ANO

M /H

415.000

66.000

1.674.000.00
0

6.000

95

-

-

5.914.000

-

15

BPD

3

3

R

foram estimadas através dos fatores de
emissão definidos na seguinte literatura:
“Compilation of Air Pollutant Emission Factors,
AP-42, The United States Environmental
Protection Agency (USEPA), 7.1 Organic Liquid
Storage Tanks, item 7.1.3.2 Total Losses From
Floating Roof Tanks”.
O total de emissão de hidrocarbonetos
de tanques é a soma das perdas: durante o
armazenamento - "standing storage loss" e
trabalho - "working loss": A equação utilizada é
a seguinte:

O cálculo das emissões das perdas
durante o armazenamento e trabalho, através
do software Tanks do EPA indicou emissão
zero para o tanque de petróleo.
A Referência “API Compendium of
Greenhouse Gas Emissions Estimation
Methodologies for the Oil and Natural Gas
Industry. August 2009”. confirma emissão zero
para perdas durante o armazenamento e
trabalho ” it is also assumed that there are no
CH4 or CO2 emissions from the working and
breathing
losses
of
tanks
containing
“weathered” crude or other refined petroleum
products” (BOX 01).
BOX 1.0
“API Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil and
Natural Gas Industry. August 2009”.

Quadro 7.31: Tanques do Terminal de Petróleo
Quadro 7.32: Tanques do Terminal de Petróleo

item 5.4.1

Quadro 7.33: Estimativas de Emissão de COVs -Tanques

As emissões provenientes do tanque
de água oleosa apresentadas no quadro 7.34 a
seguir, foram estimadas através dos fatores de
emissão definidos na seguinte literatura: “Table
5-10 - API Compendium of Greenhouse Gas
Emissions Estimation Methodologies for the Oil

Crude oil production tanks (primarily fixed roof tanks) emit CH4 (and potentially CO2 for a CO2
- rich stream) through flashing losses, which occur as the crude oil pressure decreases from the
separator conditions to atmospheric pressure in the storage tank. Flashing emissions can be
significant where there is a significant reduction in pressure. This primarily occurs in production
operations; however, flashing emissions can also occur from oil pipeline pigging. Once crude oil
reaches atmospheric pressure and the volatile CH4 has flashed off, the crude is considered
“weathered” or stabilized. Unless site-specific data indicate otherwise, “weathered” crude is
assumed to have no CH4. 3
item 5.4.2
Because most of the CH4 and CO2 emissions from crude storage tanks occur as a result of
flashing (refer to Section 5.4.1), working and breathing loss emissions of these gases are very
small in production and virtually non-existent in the downstream segments. Unless site-specific
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Nota:

data indicate otherwise, “weathered” crude and other refined petroleum products are assumed
to contain no CH4 or CO2. Therefore, it is also assumed that there are no CH4 or CO2 emissions
from the working and breathing losses of tanks containing “weathered” crude or other refined
petroleum products.

1- Fator de Emissão Utilizado -“Table 6–2. Fugitive Emission Factors for Onshore

NÚMERO DE TANQUES

FATOR DE EMISSÃO
T/HR/TANQUE

2

0,0000275

Total de Emissões Fugitivas de Equipamentos

7.4.4.11 EMISSÃO DE COMPOSTOS
ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV`s) –
VAZAMENTO OPERACIONAL DE
EQUIPAMENTOS

T/ANO

G/S

1,32

0,48

0,015

1,32

0,48

0,015

Crude Production Equipment - API American Petroleum Institute, Compendium of Green House Gas
Emissions Methodologies for the Oil and Gas Industry, February 2004".

QUADRO 7.35: ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE COVS – VAZAMENTO DE EQUIPAMENTOS

A movimentação de petróleo através de
dutos e bombas resulta em pequena emissão
de COVs por perda não intencional. O projeto
usará várias bombas, conexões, válvulas,
flanges, etc, que são fontes fugitivas de
emissão de COVs.
Existem vários métodos para a
estimativas das emissões de metano
provenientes de vazamento em equipamentos
(componentes Válvulas, Bombas, Conexões,
Conexões de amostragem e Open-end linhas).
A seleção do método para estimar as emissões
deve considerar os dados disponíveis para a
estimativa.
A Referência "API American Petroleum
Institute, Compendium of Green House Gas
Emissions Methodologies for the Oil and Gas
Industry, February 2004", aborda metodologias
em três níveis:

7.4.4.12

EMISSÃO DE POLUENTES
PERIGOSOS

Para a estimativa das emissões de
poluentes perigosos foi utilizada a tabela de
percentagem do COV extraída da seguinte
literatura: “Permit, Plains Marketing LP-Gilbson
Terminal, New Crude oil crude oil terminal
(external floating roof tank), Gibson, Terrebone
Parish, Louisiana, USA”; e “Compilation of Air
Pollutant Emission Factors, AP-42, The United
States Environmental Protection Agency
(USEPA), 7.1 Organic Liquid Storage Tanks” "
(Apêndice A –Trecho Original 1-5).
O quadro 7.36, a seguir, apresenta as
emissões de benzeno provenientes do
terminal.

Fator de emissão nível empreendimento
(Tabela VII-2 da referência) - mais simples
e usado quando não existe disponibilidade
da contagem de componentes;

b)

Fator de emissão nível equipamento; e

c)

Fator de emissão nível componente médio
- requer a contagem do número de
componentes.

Segundo o API o uso da primeira
alternativa é aceitável quando a emissão não é
significativa.
Considerando a não disponibilidade,
nessa fase do projeto, da contagem do número
de componentes na tancagem, será utilizada a
abordagem de fator de emissão "nível
empreendimento". Foi utilizado o fator
apresentado na referência acoima “Table 6–2.
Fugitive Emission Factors for Onshore Crude
Production Equipment”.
O quadro 7.35 a seguir apresenta a
estimativa de emissão de COVs referente a
vazamento de equipamentos.

EMISSÃO TOTAL DE COV

PESO (%)
COV

POLUENTES TÓXICOS

BENZENO

a)

EMISSÃO TOTAL DE COV
KG/DIA

kg/dia

t/ano

g/s

24,58

8,97

0,28

0,60

Quadro 7.36: Estimativa de Emissão de Poluentes Tóxicos

7.4.4.13 EMISSÃO DE POLUENTES
PROVENIENTES DA COMBUSTÃO –
NAVIOS E REBOCADORES
Para as emissões de poluentes do ar
na atracação sem cais do PNF são
consideradas as emissões atmosféricas
provenientes dos navios e rebocadores (espera
e manobra) e caldeira do navio.
O quadro 7.37, a seguir, apresenta as
estimativas de emissões de poluentes
provenientes da queima de combustível nas
operações dos navios no porto.
Emissão de Poluentes Convencionais - Porto

Kg/h
t/ano

MP

MP10

SO2

NOX

CO

COV

2,54

2,41

14,07

14,16

1,94

1,63

22,23

21,12

123,25

124,05

17,02

14,30

Legenda
MP - taxa de emissão de material
particulado;
MP10 - taxa de emissão de material
particulado < 10 µm;
SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;

NOx - taxa de emissão de óxidos de
nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de
carbono; e
COV - taxa de emissão de compostos
orgânicos voláteis.
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Quadro 7.37: Total de Emissão de Poluentes – Navios – PNF

7.4.4.14 EMISSÕES DE POLUENTES
PROVENIENTES DA MANOBRA E
HOTELARIA
As emissões provenientes dos navios e
rebocadores (devido às operações de manobra
e espera) inseridas na fonte área que
representa o Porto foram consideradas iguais a
100% da emissão global destas atividades, ou
seja, foi considerado que 100% destas
emissões ocorrem dentro dos limites do
domínio computacional do modelo AERMOD.
foram
As
emissões
de
MP10
consideradas como sendo 95% das emissões
de MP.
Foram consideradas as emissões de
gases e partículas provenientes da combustão
nos motores principais e auxiliares dos navios
e rebocadores, durante as operações de
manobra e espera no porto. Também foi
considerado o bombeamento de petróleo.
As taxas de emissão foram calculadas
utilizando fatores de emissão específicos para
MP, SO2, NOx, CO e COV, conforme publicados
no estudo “Quantification of emissions from
ships associated with ship movements between
ports in the European Community (EC, 2002) .
Table XXI e XXII” Os fatores de emissão
utilizados são apresentados no quadro 7.38 a
seguir.
Tipo de
Embarcação

Atividade

Taxa de Emissão de Poluentes Atmosféricos [kg/t de
b tí l]
MP
SO2
NOX
CO
COV

Navio -Espera Porto

A13 – Oil Tanker

9,6

54,0

55,0

7,4

6,3

Navio -Manobra

A13 – Oil Tanker

9,7

54,0

55,0

7,4

6,4

RebocadoresManobra

B32 PushingTowing

9,7

51,0

48,0

7,4

Legenda
MP - taxa de emissão de material
particulado;
MP10 - taxa de emissão de material
particulado < 10 µm;
SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;
Nota: S=2,7%S
1)

2)

a)
Fatores do U,S, EPA são apresentados
no seguinte documento: “Analysis of
Commercial Marine Vessels Emissions and
Fuel Consumption Data, Environmental
Protection Agency, Air and Radiation
EPA420-R-00-002, February 2000”, Nesse
documento o U,S, EPA EPA identificou nove
relatórios para revisão;
b)
Documento mais recente preparado
para o U,S, EPA: “Current Methodologies and
Best Practices for Preparing Port Emission
Inventories, Louis Browning-ICF Consulting,
Kathleen Bailey -US EPA” indica que
atualmente, a Agência de Proteção Ambiental
(EPA), oferece apenas uma orientação
limitada quanto ao desenvolvimento de
inventários de emissões de portos e que o
estudo de factores de emissão mais recente
foi feito pela Entec, e esses fatores são
geralmente aceitos como o conjunto mais
atual disponível; e
c)

O estudo da ENTEC é mais completo,

Considerando os fatores de emissão
(EC, 2002) apresentados no quadro 7.38 e os
dados operacionais apresentados nos quadros
1-1 e 1-2, as taxas de emissão dos poluentes
foram calculadas com base numa equação
onde a emissão de cada poluente é obtida da
soma da carga de poluentes devido às
operações de manobrado navio e rebocador e
das emissões do navio em espera.
As emissões atmosféricas que ocorrem
devido às operações de manobra e espera no
porto foram calculadas com a aplicação de
equações de cálculo, e no cômputo global das
emissões de navios é apresentado no quadro
7.39 a seguir.
Taxa de Emissão de Poluentes Atmosféricos [kg/h]

5,3

Atividade

NOx - taxa de emissão de óxidos de
nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de
carbono;
COV - taxa de emissão de compostos
orgânicos voláteis.

Representative emission factors for use in “Quantification of emissions from ships
associated with ship movements between port in the European Community”
(ENV,C,1/ETU/2001/0090) - Table XXI, Emission factors for “in port” operation
regarding ship type and Table XXII, Emission factors for “manoeuvring” operation
regarding ship type, (Apêndice A –Trecho Original 1-6).
EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009, updated Mar 2011, International
navigation, national navigation, national fishing - Table 3-1 Tier 1 emission factors for
ships using bunker fuel oil Tier 1 default emission factors.

Quadro 7.38: Fatores se Emissão de Poluentes Atmosféricos para Navios
em Operações de Manobra e Espera (Fonte: Ec, 2002)

MP

MP10

SO2

NOX

CO

HC

Manobra - navios

1,33

1,26

7,39

7,39

1,01

0,88

Manobra - rebocadores

0,34

0,33

1,81

1,81

0,26

0,19

Espera no Porto

0,87

0,82

4,87

4,96

0,67

0,57

Navios Panamax – Total

2,54

2,41

14,07

14,16

1,94

1,63

MP - taxa de emissão de material
particulado;
MP10 - taxa de emissão de material
particulado < 10 µm;
SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;

NOx - taxa de emissão de óxidos de
nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de
carbono;
COV - taxa de emissão de compostos
orgânicos voláteis.

Quadro 7.39: Taxas De Emissão de Poluentes Atmosféricos – PNF –
Terminal de Petróleo - Navios (Manobra e Hotelaria)

A opção pelo uso dos fatores de emissão
publicados pela ENTEC foi baseada nos
seguintes fatos:
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7.4.4.15 EMISSÃO DE POLUENTES
PROVENIENTES DA COMBUSTÃO –
CALDEIRA
O petróleo crú normalmente é
bombeado pelos navios aliviadores para os
terminais em terra a uma temperatura entre 40
e 50°C, de maneira a reduzir a viscosidade do
petróleo e permitir um bombeio mais rápido e
econômico. O sistema de aquecimento inclui
uma Caldeira Aquecedora de Óleo Térmico
(Dowtherm), com queimadores convencionais,
operando com o mesmo óleo de bunker (HFO
380) com um teor de enxofre de até 2,7%.
O consumo de óleo foi determinado por
similaridade com outro projeto em 59,91
lb/1000 bbl offloading: Referencia - Boiler
pumping - Table H.2.RPA.Mit.GHG.2015-6.
2015 Reduced Project Alternative Berth
Operations Average Daily Mitigated GHG
Emissions - “Pacific Los Angeles Marine
Terminal LLC Crude Oil Terminal Final
SEIS/SEIR” Pag 1.436.

seguintes gases: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs
e SF6. O inventário das emissões é
segmentado em três escopos distintos para
melhor delimitar as emissões de GEE, diretas e
indiretas, que se deseja levantar na empresa ou
em
suas
unidades,
facilitando
seu
entendimento e dando maior transparência.
a)

Escopo 1: Emissões Diretas de GEE –
Emissões de GEE da própria empresa
(emissões físicas), incluídas as emissões
da queima de combustível, dos processos
de fabricação, e transporte de propriedade
da empresa.

b)

Escopo 2: Emissões Indiretas de GEE Emissões líquidas a partir de importações
e exportações de energia; como é o caso
de eletricidade e vapor importados e
exportados.

c)

Escopo 3: Outras emissões indiretas de
GEE - Todas as outras fontes de emissão
possivelmente atribuíveis à atividade da
empresa. Neste escopo são incluídos os
serviços de transportes terceirizados e o
gerenciamento de efluentes e resíduos
efetuado por empresas contratadas.

O consumo de energia da caldeira será
de 38.364 BTU/h para o consumo de 11.511,2
l/dia de HFO 380.
A vazão de gases na chaminé foi
calculada em 3,2613 m3/s.
As emissões foram estimadas através
dos fatores de emissão definidos na seguinte
literatura: “Compilation of Air Pollutant Emission
Factors,
AP-42,
The
United
States
Environmental Protection Agency (USEPA), 1.3
Fuel Oil Combustion”.
O quadro 7.40 a seguir, apresenta as
emissões de poluentes provenientes da queima
de combustível na caldeira.
FATOR

CONSUMO
COMBUSTÍVEL

11,51 kl/dia

POLUENTE

EMISSÃO

LB/1000GAL

KG/KL

KG/DIA

G/S

PTS

10

1,20

13,81

0,16

PI

8

0,96

11,05

0,13

SO2

157 S

50,87

585,55

6,78

NOX

55

6,60

75,97

0,88

CO

5

0,60

6,91

A queima de combustíveis produz
emissão dos seguintes Gases do Efeito Estufa
(GEE: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4)
e óxido nitroso (N2O) . O dióxido de carbono
contribui com a maior parte dos GEE.
Foram estimadas para Terminal de
Petróleo do PNF as Emissões Diretas de GEE
(Escopo 1). As taxas de emissão dos GEE são
calculadas pela multiplicação do fator de
emissão pelo consumo de combustível. Os
valores de emissões de gases de efeito estufa
foram normalizados de acordo com o
equivalente em CO2, conforme os diferentes
potenciais de aquecimento global do CH4 e
N2O.
As emissões foram calculadas com
base nos dados dos quadros 7.41 e 7.42.
CH4
kg/t combustível

0,08

Nota:
1- Fatores de Emissão Utilizados - “EPA-AP 42 1.3 Fuel Oil Combustion” (Apêndice A –Trecho Original
1-9).
2- Teor de enxofre do óleo=2,7%.

Quadro 7.40: Estimativa de Emissão de Poluentes da Caldeira – Navio

0,3

N2O

CO2
3,179

0,08

Nota:
Fatores de Emissão - Table IX. IPCC default emission factors for ships – Ref. Representative emission
factors for use in “Quantification of emissions from ships associated with ship movements between port
in the European Community” (ENV.C.1/ETU/2001/0090).

Quadro 7.41: Fatores de Emissão – navios – (IPCC método simplificado)

.
Operação

7.4.4.16 EMISSÕES DE GASES DO EFEITO
ESTUFA (GEE) DO TERMINAL DE
PETRÓLEO

OFLOADING

Consumo de Combustível
t/ano
1082,06

LOADING

906,67

BOMBEAMENTO

1082,97

TOTAL

3071,71

Quadro 7.42: Consumo de Combustível – navios

Os gases do efeito estufa incluem os
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Foram estimadas as Emissões Diretas
de GEE provenientes dos tanques e navios.

Dispersion Modeling Supplemental Information,
California, 2009”

O quadro 7.43 apresenta o total de
emissão dos Gases do Efeito Estufa para o
Terminal de Petróleo.

As características, das chaminés
encontram-se apresentadas nos quadros 7.44
e 7.45 a seguir.

Poluente

Fator de
Emissão
(kg/t
combustível
) (1)

Consumo
de
Combustíve
l
(t/ano)

b) NAVIOS NO BERÇO/ESPERA

Emissão
(t/ano)

Potencial de
Aqueciment
o Global
(2)

t/ano CO
e

0,92
5,16

As emissões provenientes dos navios
no berço/espera serão modeladas como fonte
ponto.
O Quadro 5.44 a seguir mostra as
características da fonte ponto.

Combustã
o - Navio
CO2
CH4

0,3
0,08

3071,71
3071,71

0,92
0,25

1,00
21,00

N2O

3,179

3071,71

9,76

310,00

Sub-Total
Fugitivas
CH4

3.027,14
3.033,22

1.495,4
0

21,00

31.403,4
0

Sub-Total

31.403,4
0

TOTAL

34.436,6
2

ALT.FONTE

TEMPERATURA

VELOCIDADE

DIÂMETRO

(M)

(ºK)

(M/S)

(M)

43

618

16

0,5

N.º DE FONTES

Quadro 7.43: Emissões de GEE (Escopo 1) – Terminal de Petróleo - PNF

Navios

1

Quadro 7.44: Características de Fontes Ponto – Espera

7.4.4.17 PARÂMETROS PARA
MODELAGEM

c) Navios e Rebocadores em Manobra

a) ATRACAÇÃO SEM CAIS
Os parâmetros de modelagem para os
navios e rebocadores em: manobra e espera no
berço (hotelaria) foram definidos de acordo com
os parâmetros utilizados nos seguintes
estudos:
• ENVIRON
International
Corporation,
Baseline Bay-Wide Regional, Human Health
Risk Assessment Tool for Diesel Exhaust
Particulate Matter (DPM), Appendix B: Air
Dispersion
Modeling
Supplemental
Information, California, 2009.
• ENVIRON International Corporation, BAYWIDE REGIONAL HUMAN HEALTH RISK
ASSESSMENT TOOL FOR DIESEL
EXHAUST
PARTICULATE
MATTER
(DPM), California, 2009.
A ENVIRON nesse estudo usou as
informações fornecidas pela consultoria
Starcrest Consulting, LLC (Starcrest) "AIR
RESOURCES BOARD, Diesel Particulate
Matter Exposure Assessment Study for the
Ports of Los Angeles and Long Beach, ARB,
FINAL REPORT State of Califórnia, 2006” e
estudos realizados para o Porto de Los Angeles
e Porto de Long Beach, a fim de espacialmente
alocar as diferentes fontes de emissão em
configurações que são apropriadas para a
modelagem de poluentes do ar.
Os parâmetros de modelagem são
apresentados na Tabela B-1 “Modeled Source
Parameters Baywide HRA, Appendix B: Air

As emissões provenientes da manobra
de navios e rebocadores serão modeladas
como fonte área representada por 30 fontes
volume para o navio e 20 fontes para o
rebocador.
O quadro 7.45 a seguir mostra as
características das fontes volume – manobra de
navios e rebocadores e fugitivas.
ALT.FONTE

INICIAL

INICIAL

(M)

LATERAL DIM.

VERTICAL DIM.

N.º DE FONTES

Navio

30

50

11.6

74.4

Rebocador

20

6

1.4

74.4

Fugitivas

1

20

11.6

74.4

Quadro 7.45: Características de Fontes Volume – manobra de navios e
rebocadores

As fontes volumes serão espaçadas
em 160m.
No pier/berço temos como fonte
volume as emissões fugitivas provenientes do
carregamento de navios (altura borda livre em
lastro – 20m)
d) TANQUES
Os parâmetros de modelagem da
emissão fugitiva são extraídos da referência da
LAKES: Modeling Tips.
e) VAZAMENTO DE EQUIPAMENTOS
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Para a modelagem da emissão fugitiva
de metano sugere-se a utilização de 1 fonte tipo
areapoly, com 2,0 m de altura e 4 vértices.
7.4.5

CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES
OFFSHORE

Em resumo as fontes de emissão de
poluentes provenientes das Unidades Offshore
são:
•

Navio-tanque de transporte do GNL Processo de combustão: geradores e
emissões fugitivas.

•

Navio de processo – FSRU Processo de combustão: caldeira;
geradores; gerador da bomba; gerador
de emergência; tocha e emissões
fugitivas.

•

Gasoduto marítimo
Emissões fugitivas.

de

6,5km

-

7.4.5.1 DESCRIÇÃO DAS UNIDADES
7.4.5.1.1 Navio – Tanque de transporte do
GNL (LNGC - Liquide Natural Gas Carrier)
A embarcação transportadora de GNL
(FSU ou LNGC) é um navio projetado para
transporte de gás natural liquefeito. Estas
embarcações normalmente utilizam o GNL
como combustível propulsor e em comparação
com navios convencionais, os navios que
utilizam o GNL como combustível propulsor,
liberaram menos emissões de poluentes do ar.
Tradicionalmente, o gás natural
liquefeito (GNL) é transportado por navios de
turbinas a vapor (ST) para gerar vapor
superaquecido enquanto estão atracados
O tempo médio de descarga por carga
varia de 13 a 16 horas.
Esse estudo considera apenas as
emissões que ocorrem no atracadouro
(hotelaria) na operação de descarga do GNL
para o navio de processo.
As emissões de poluentes geradas são
descarregadas na chaminé de exaustão do
navio. Os poluentes incluem: monóxido de
carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx),
hidrocarbonetos (HC), compostos orgânicos
voláteis (COV) dióxido de enxofre (SO2) e
material particulado, total (MP).
7.4.5.1.2

Movimentação de transferências do
GNL e do Gás Natural

Para a movimentação do produto da
embarcação supridora de GNL (LNGC) para a
embarcação
de
armazenamento
e
regaseificação (FSRU) serão desenvolvidas
facilidades no Píer, para a transferência, em
aproximadamente 15 horas, de toda a carga de
GNL, através de linhas criogênicas e de braços
de carregamento. A operação deverá ser
apoiada por pessoal local e pela tripulação dos
navios. A descarga do gás natural da
embarcação
de
armazenamento
e
regaseificação (FSRU) se dará a uma vazão
máxima de até 20 MM Nm³/d com temperaturas
mínimas de 5°C e na pressão de 100 kgf/cm²
na saída da embarcação FSRU.
Para o descarregamento do GNL serão
utilizadas as bombas de carga da embarcação
supridora. Após passagem pelo manifold
(coletor) deste navio o GNL será transferido
para a embarcação de armazenamento e
regaseificação (FSRU) pelos braços de
descarregamento/carregamento, que estarão
interconectados por linhas criogênicas de
transferência. Todo o sistema - braços de
carregamento/descarregamento,
linhas
criogênicas, bem como seus componentes
auxiliares – HPU (Hydraulic Power Unit),
Hydraulic Accumulators, Sistema de Purga com
Gás Inerte e Casa de Controle - ficará instalado
no píer. As linhas de transferência serão em
aço inoxidável, com diâmetro nominal
aproximado de 20”. Todos os braços serão
dotados de sistema de desengate de
emergência (Quick Release Valves), com
válvulas de fechamento rápido, que atuará em
caso de operação anormal, que possa
comprometer a integridade estrutural do
sistema de carregamento/descarregamento.
As operações de transferência de GNL
da embarcação supridora (LNGC) para a
embarcação
de
armazenamento
e
regaseificação (FSRU) serão do tipo Ship-toShip que poderá ser via braço de carregamento
ou mangote criogênico e serão realizadas
conforme as normas para este tipo de
operação, além de observar os itens e
condições abaixo:
•

Um mínimo de quatro braços ou mangotes
padrão, de 16 polegadas, 90 bar, sendo dois
para GNL, um para retorno de vapor e um
sobressalente (híbrido) instalados na FSRU;

•

A vazão de cada braço ou mangote será de
no mínimo 6.000 m³/h;

•

O sistema mecânico para os braços ou
mangotes será concebido para movimentos
oscilantes contínuos, com dupla válvula de
esfera e acoplamentos, com liberação em
emergência acionados remotamente e
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 SISTEMA DE RECONDENSAÇÃO

conexão/desconexão tipo hidráulica;
•

O sistema de braços ou mangotes será um
sistema completo de operação, controle e
alarme integrado e será integrado aos
sistemas de regaseificação de GNL e aos
sistemas de parada de emergência;

•

Os braços ou mangotes serão concebidos
para serviço criogênico;

•

Operação de descarga de GNL – ship to
ship encontra-se ilustrada na Figura 7.23; e

•

O sistema será concebido para transferir
uma quantidade nominal de 170.000 m³ de
GNL em 16 horas de bombeamento.

Composto pelo compressor de BOG*,
vaso de Knock Out** do Compressor de BOG e
vaso de recondensação. O BOG, formado pela
expansão do GNL durante a transferência para
a tancagem, sai do tanque de armazenamento
e será misturado com o “Quench” de GNL, a
mistura vai para o vaso de knockout, para evitar
ser condensado no compressor, danificando do
mesmo, e o Gás que sai do topo desse vaso é
comprimido e mandado pra ser utilizado nas
facilidades da FSRU. O excedente, ou a vazão
total, vai pressurizado para o vaso de
recondensação e misturado ao GNL. Com essa
pressão, a corrente torna-se líquida, e o BOG
foi então consumido.
 SISTEMA DE REGASEIFICAÇÃO
A planta de regaseificação consiste no
sistema que faz a mudança de estado físico do
GNL da fase líquida para a gasosa.
Basicamente o sistema fornece calor para o
GNL em estado líquido a -162ºC, fazendo-o
mudar para a fase gasosa, e a seguir
aquecendo-o, até a temperatura de 5ºC. O GNL
proveniente dos tanques de armazenamento
ou do vaso de recondensação é bombeado em
alta pressão através de trocadores de calor,
sendo regaseificado na pressão de 100
kgf/cm², sem a necessidade de compressão
adicional. Podem ser utilizados dois sistemas
de aquecimento e regaseificação do GNL.

Figura 7.23: Operação de descarga de GNL – ship to ship

7.4.5.1.3 Embarcação FSRU (LNG Floating
Storage Regasification Unit) - navio de
processo
 PROCESSO
Após o recebimento do GNL do navio
metaneiro supridor, LNGC e transferência para
o navio FSRU, o GNL passa por uma estação
de medição (EMED), para medição da vazão e
transferência de custódia. Depois de registrada
a vazão, o GNL será armazenado em tanques,
onde uma bomba submersa de baixa pressão
bombeará o líquido para o vaso de
recondensação, ou misturará o líquido na
corrente Gasosa formada pelo BOG (Boil-Off
Gas), com o intuito de recondensar o grande
volume de Gás gerado e que não foi utilizado
para as facilidades do navio cisterna (geração
de energia).
O GNL é então pressurizado através de
bombas de alta pressão e segue para a planta
de regaseificação onde ocorre a mudança de
estado físico, passando da fase líquida (GNL)
para a gasosa (GN) à pressão de 100kgf/cm².
Então o GN passa por uma estação de
medição e é injetado na malha de gasodutos,
sendo descarregado do navio através de
braços de carregamento de GN pressurizado.

• Ciclo Aberto (OPEN-LOOP)
Nesse sistema o calor necessário para
a regaseificação do GNL é fornecido pela água
do mar. A água é bombeada (a uma vazão
máxima de 10.000 m3/hora) para trocadores de
calor, aquece um fluído intermediário (ex:
propano), e depois é devolvida. A diferença
máxima de temperatura entre a água captada e
a devolvida para deverá ser de 7°C. Essa
restrição tem como objetivo reduzir impactos
ambientais no ecossistema onde o navio irá
operar. O fluido intermediário que foi aquecido
e vaporizado pela água do mar, aquece e
vaporiza o GNL, transferindo calor para o
mesmo e sendo resfriado de 6°C para 1°C,
tornando-se líquido. Em seguida é bombeado e
reaquecido pela água do mar. É importante
ressaltar que não há reusos possíveis para esta
água, havendo a necessidade de devolução da
mesma ao mar.
• Ciclo Fechado (CLOSED-LOOP)
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Nesse sistema o calor necessário para
a regaseificação do GNL é fornecido através da
geração de vapor em circuito fechado. Esse
sistema tem um custo operacional mais
elevado que o sistema aberto, entretanto
permite que a planta de regaseificação opere
em locações onde restrições ambientais
impeçam a utilização de água do mar no
processo. Isso garante flexibilidade em caso de
necessidade de mudança da locação do
terminal. Outra vantagem do sistema fechado é
o tempo de obras no navio, que neste sistema
é menor do que no sistema aberto (onde é
necessário construir toda a tubulação para o
uso da água do mar). O vapor gerado vaporiza
o fluido intermediário (ex. glicol), e este troca
calor com o GNL, vaporizando. O fluido
intermediário é resfriado, e deve ser
revaporizado pelo vapor, gerado pela caldeira.
Em resumo, o GNL é regaseificado em
trocadores de calor usando um sistema de
circuito aberto ou um sistema de circuito
fechado. Para o sistema de circuito aberto, a
água do mar passa uma vez e retorna ao mar
da mesma maneira que os regaseificadores
dos circuitos abertos nos terminais terrestres. O
sistema de circuito fechado usa um meio de
aquecimento circulante - normalmente uma
mistura de água doce / glicol - que é aquecida
pelo vapor das caldeiras do navio. Isso é
semelhante
à
abordagem
de
um
resgaseificador de combustão submerso usado
em terminais em terra.
O sistema de circuito aberto é o mais
simples e utiliza água do mar direta em um
trocador de calor de casco e tubo. A água do
mar é bombeada para o trocador de calor,
regaseifica o GNL e o deixa aproximadamente
10ºC mais frio. A água do mar é devolvida
diretamente ao mar - "circuito aberto". Essa
abordagem de malha aberta pode causar
problemas de permissão dos órgãos
ambientais da mesma forma que nos terminais
onshore. A energia utilizada para bombear a
água do mar através do trocador de calor
consome cerca de 1,5% do gás enviado para a
geração de energia, semelhante aos terminais
em terra.
No sistema de circuito fechado circula
um meio de água doce / glicol que é préaquecido pelo vapor das caldeiras do navio,
tipicamente em um trocador de calor compacto.
Este método utiliza mais 1% do gás enviado
para aquecer o fluido circulante para vaporizar
o GNL, representando um consumo total de
2,5%.
Para
atender
às
diferentes
necessidades de diferentes locais e fornecer

flexibilidade, existe uma tendência de que as
novas embarcações tenham capacidade de
circuito aberto e fechado. Se a descarga de
água do mar diretamente no porto for permitida
pelas autoridades locais, seu uso é preferido,
pois consome consideravelmente menos
combustível, resultando em menores custos
operacionais e menores emissões de CO2.

7.4.5.1.4 Gerenciamento do Boil-Off-Gas
(BOG)
Durante a operação normal (modo de
espera - sem carga), o BOG gerado a partir do
GNL nos tanques é tipicamente 0,10% - 0,15%
em peso por dia, dependendo da idade da
embarcação. Embarcações modernas têm
melhor isolamento e estão mais próximas de
0,10%. BOG é usado como combustível nos
sistemas de utilidade do navio.
Exemplo da consumo: Para uma taxa
de envio de 5 mtpa usando um sistema de
circuito fechado, o consumo de combustível
típico seria 6 t / h para geração de energia, 14 t
/ h para aquecimento do fluido circulante para
vaporizar o GNL e 0,5 t / h para serviços gerais
de embarcação - total de 20,5 t / h. Se a FSRU
usa o método de malha aberta, apenas 6 t / h
de gás são necessários para gerar a energia
elétrica para as bombas de circulação de água
do mar mais os serviços gerais, ou seja, um
total de 6,5 t / h.
A demanda adicional de gás, a mais do
BOG, durante o modo de espera será gerada
por vaporização de GNL.
Para a FSRU de 5 mtpa, gerando
apenas 3 t / h de BOG, a demanda extra será
de 3,5 t / h para loop aberto e 17,5 t / h para
loop fechado.
Durante a operação de carregamento
de GNL, parte do BOG é devolvido ao naviotanque de abastecimento para preencher o
espaço anteriormente ocupado pelo GNL, o
excesso de gás deve ser gerido. No caso das
primeiras FSRUs menores, o excesso de gás
era queimado nas caldeiras do navio. As
FSRUs mais recentes recuperam esse excesso
pelo uso de recondensadores, da mesma forma
que os terminais onshore.
7.4.5.1.5

Gasoduto marítimo de 7,0km

Os
dutos
submarinos
serão
dimensionados para uma vida útil de 40 anos
desde que os devidos procedimentos de
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manutenção e inspeção sejam realizados. A
seção submarina não enterrada será
constituída de tubos de aço de alta resistência
com doze metros de comprimento. A tubulação
será isolada da água do mar por meio de um
revestimento externo anticorrosivo e ânodos,
montados na tubulação de forma espaçada ao
longo de seu comprimento visando proteger
possíveis falhas no revestimento anticorrosivo.

7.4.5.2 SISTEMAS DE CONTROLE
ADOTADOS E ATENDIMENTO AOS
PADRÕES DE EMISSÃO
7.4.5.2.1

Processos de Combustão

As fontes de emissão de poluentes na
Regaseificação são os seguintes dispositivos
de queima de gás natural:
a) Caldeira do navio de processo;
b) Geradores do navio de processo;
c) Gerador do navio supridor; e
d) Tocha (flare).
O Projeto PNF adotará as seguintes
medidas de controle:
• Os processos de combustão que ocorrem
nas atividades offshore utilizarão como
combustível o gas natural (BOG). O gás
odorizado não deve apresentar teor de
enxofre total superior a 70mg/m³;
• As
caldeiras
pequenas
utilizarão
queimadores LowNox;
• Os geradores usarão boas técnicas de
combustão para reduzir as emissões;
• O excesso de BOG será queimado em
Flare;
• O Flare possuirá válvulas de segurança de
elevada integridade
e sistema de
monitoramento de vazão durante o tempo
de operação do flare;
• As
emissões
fugitivas
de metano
provenientes
de
vazamento
de
equipamentos serão controladas por um
programa de inspeção áudio/visual/olfatório
(AVO) para detecção de vazamento. Como
o gás natural é odorizado com pequenas
quantidades de mercaptanas o programa
AVO atende;
• O
sistema
para
carregamento/descarregamento de GNL
realiza o transbordo de GNL do navio
supridor para o SRV, a uma taxa de 10.000
m3/h, evitando a sobrestadia; e

• Os braços de carregamento da plataforma
de operações serão dotados de sistema
QCDC (quick connect/disconnect couple) o
qual minimiza as liberações indesejadas.
Os principais poluentes emitidos pela
caldeira a gás natural são os óxidos de
nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO) e
hidrocarbonetos (HC). A queima de gás natural
emite níveis insignificantes de óxidos de
enxofre (SOx) e material particulado (MP).
A operação das caldeiras está sujeita
ao atendimento da Resolução CONAMA Nº
382/2006 que estabelece no seu ANEXO II:
“Limites
de
Emissão
para
Poluentes
Atmosféricos Provenientes de Processos de
Geração de Calor a Partir da Combustão
Externa de Gás Natural, os seguintes limites
para a emissão de óxidos de nitrogênio em
mg/m3”:
Potência térmica nominal (MW)
Menor que 70
Maior ou igual a 70

NOx (1)
(como NO2)
320
200

O projeto apresenta uma emissão
máxima na chaminé da caldeira de 93,84
mg/m3, portanto atendendo o padrão Conama
de 200 mg/m3.
A Resolução CONAMA 382 não fixa
limites de emissão para geradores.
O flare se enquadra como “Queimas e
Perdas Dispensadas de Prévia Autorização” de
acordo com a Portaria ANP Nº 249 de
1º.11.2000.
7.4.5.2.2

Gasoduto Marítimo de 7,0km

Os dutos serão de aço especial com
uma sobre espessura de 1,6mm, o
espaçamento entre os anodos será de 120m e
a pressão do gás deverá ser de 100 barg (nível
do mar) com a temperatura do gás entre 5º C a
10º C.
Visto que o gás a ser transportado
estará seco, não é esperada corrosão interna
na tubulação, porém tipicamente uma pequena
película de espessura de 1,6mm é adicionada
sobre a espessura requerida pelo projeto inicial.
A parte não enterrada ainda
necessitará de revestimento de concreto sobre
o anticorrosivo visando a estabilidade do
gasoduto no fundo marinho quando sujeito às
forças hidrodinâmicas ambientais devido à
ação das ondas e da correnteza.
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Os dutos atenderam à norma ASME
B31.8, complementada pelo API 1111 no que
se refere as especificidades da seção
submarina, o duto foi dimensionado atendendo
os seguintes itens, pressão interna, pressão
externa, flambagem local devido apenas à
pressão externa, flambagem de propagação e
esforços mecânicos combinados.

Ciclo fechado sem regaseificação
3
(m /d)
3.338
4.121
4.121
233.499,13
245.079,13

Caldeira navio de processo
Geradores navio de processo
Gerador navio supridor
Flare
Total

Nota: Dados de projeto fornecidos pelo empreendedor
Quadro 7.48: Consumo de Gás dos Equipamentos - Cenário 3

Consumo de Gás

7.4.6

Emissão de Poluentes Atmosféricos
Offshore

O presente estudo foi realizado para
diferentes cenários sendo: Utilização de
Circuito Aberto e Utilização do Circuito
Fechado, ambos com e sem a regaseificação,
conforme descrito abaixo:

3
Ciclo fechado com regaseificação de 14 MM m3/d (m /d)
Caldeira
navio
de
213.339,29
processo
Geradores navio de processo
24.886
Gerador navio supridor
4.121
Flare
2.000
Total
244.346,29
Nota: Dados de projeto fornecidos pelo empreendedor

Quadro 7.49: Consumo de Gás dos Equipamentos - Cenário 4

•

Cenário
1.
regaseificação

sem

O menor consumo total ocorre no
sistema aberto com regaseificação dos 20 MM
m3/d (Cenário 2).

•

Cenário 2 Ciclo aberto com regaseificação
de 20MM m3/d

Sem regaseificação (Cenários 1 e 3) os
consumos são idênticos representando o maior
consumo devido a queima no flare.

Ciclo

aberto

As quantidades totais emitidas por ano
para o ciclo aberto podem ser calculadas
considerando que a planta opera 50% do tempo
sem regaseificação (cenário 1) e 50%
regaseificando (cenário 2).

Os quadros 7.50 a 7.51 apresentam as
taxas de emissão de poluentes das operações
dos equipamentos dos sistemas em kg/h e g/s.

• Cenário 3 Ciclo fechado sem regaseificação

7.4.6.1 CALDEIRA DO NAVIO DO
PROCESSO

• Cenário 4 Ciclo fechado com regaseificação
de 14 MM m3/d
Foram calculadas as taxas de
emissões totais para cada um dos quatro
cenários considerados, para as situações com
e sem flare.

São calculadas as taxas de emissão de
poluentes para duas situações: cenarios 1, 2 e
3 e cenário 4. A queima de gás natural na
caldeira nos cenários 1, 2 e 3 será de 3.338
(Quadro 7.50) e no cenário 4 de
m3/d
213.339,29 m3/d (Quadro 7.51).

O teor de enxofre adotado para o gás
natural foi o limite superior da especificação
ANP, ou seja, 70 mg/m3 (valor conservador).
Os quadros 7.46 a 7.49 apresentam os
consumos de gás em m3/d, nos 4 cenários.
Consumo de Gás

Caldeira navio de processo
Geradores navio de processo
Gerador navio supridor
Flare
Total

3
Ciclo aberto sem regaseificação (m /d)
3.338
4.121
4.121
233.499,13
245.079,13

O poluente emitido em maior
quantidade são os óxidos de nitrogênio.

Nota: Dados de projeto fornecidos pelo empreendedor
Quadro 7.46: Consumo de Gás dos Equipamentos - Cenário 1

Caldeira navio de processo
Geradores navio de processo
Gerador navio supridor
Flare
Total

Os Fatores de Emissão obtidos do AP
42 Compilation of Air Pollution Emission
Factors
AP
42,
Fifth
Edition,
U.S.
Environmental Protection Agency, Research
Triangle Park, NC, July 1998, Volume 1:
Stationary and Point Sources, 1.4 Natural Gas
Combustion, tabela 1.4-1 e 1.4-2, são também
apresentados no quadro 7.50 (considerando
Small Boiler-controlled) e quadro 7.51
(considerando Large Boiler-uncontrolled.

Consumo de Gás
Ciclo aberto com regaseificação de 20MM m3/d
3
(m /d)
3.338
44.935,62
4.121
2.000
54.394,62

Nota: Dados de projeto fornecidos pelo empreendedor

Quadro 7.47: Consumo de Gás dos Equipamentos - Cenário 2

Poluen
te

Consumo de gás na
caldeira
(milhões de m3/dia)

Fator de Emissão AP-42
Lb/106 ft3

Kg/106m3

Correção S

Taxa de Emissão
Kg/h

SOx (2)

0,003

0,6

9,6

15,2

0,020

NOx (1)

0,003

50

800

1

0,111

CO (1)

0,003

84

1344

1

0,187

MP (2)

0,003

7,6

121,6

1

0,017

HCT (2)

0,003

11

176

1

0,024

VOC (2)

0,003

5,5

88

1

0,012

g/s
0,005
6
0,030
9
0,051
9
0,004
7
0,006
8
0,003
4

Legenda

Consumo de Gás
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MP - taxa de emissão de material
particulado;
SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;
HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos;

NOx - taxa de emissão de óxidos de nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono;
e
COV - taxa de emissão de compostos orgânicos
voláteis.

Quadro 7.50: Emissão de Poluentes do Ar - Projeto GNL - Caldeira do
Navio de Processo - 3.338 m3/d de gás

Poluen
te

Consumo de gás na
caldeira
(milhões de m3/dia)

Fator de Emissão AP-42
Kg/106m
Lb/106 ft3
Correção S
3

Taxa de Emissão

SOx (2)

0,213

0,6

9,6

15,2

1,297

NOx (1)

0,213

190

3040

1

27,023

CO (1)

0,213

84

1344

1

11,947

MP (2)

0,213

7,6

121,6

1

1,081

HCT (2)

0,213

11

176

1

1,564

VOC (2)

0,213

5,5

88

1

0,782

Legenda
MP - taxa de emissão de material
particulado;
SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;
HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos;

Kg/h

Natural Gás-fired Reciprocating Engines,
tabela 3.2-2 Uncontrolled Emission Factors for
4-stroke lean-burned Engines (Apêndice A
Trecho 1-6).

Poluent
e

g/s
0,360
3
7,506
4
3,318
6
0,300
3
0,434
6
0,217
3

SOx
NOx
CO
MP
HCT
VOC

Consumo de
gás
nos
geradores
(milhões de
m3/dia)
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004

Fator de Emissão AP-42 (1)
Lb/MM
BTU

Lb/10 ft

0,000588
0,847
0,557
0,00991
1,47
0,118

0,60
863,94
568,14
10,11
1499,40
120,36

6

Legenda
MP - taxa de emissão de material
particulado;
SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;
HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos;

NOx - taxa de emissão de óxidos de nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono;
e
COV - taxa de emissão de compostos orgânicos
voláteis.

Quadro 7.51: Emissão de Poluentes do Ar - Projeto GNL - Caldeira do
Navio de Processo - 213.339,29 m3/d de gás

São calculadas as emissões para três
situações:
• Cenarios 1 e 3 – Quadro 7.52
A queima de gás natural nos geradores
do navio de processo será de 4.121m3/d. O
gerador irá operar com a capacidade total de
850 kw, (4.121 m3/d) equivalente a 2,9 MM
BTU/h.
• Cenario 2 -– Quadro 7.53

• Cenario 4-– Quadro 7.54

Consumo de
gás
nos
geradores
(milhões de
m3/dia)

Nos quadros 7.55 a 7.57 são
apresentadas as taxas de emissão de
poluentes para a vazão de gás natural
queimado, assim como os Fatores de Emissão
- AP 42 Compilation of Air Pollution Emission
Factors
AP
42,
Fifth
Edition,
U.S.
Environmental Protection Agency, Research
Triangle Park, NC, Draft August 2000, Volume
1: Stationary and Point Sources, Seção 3.2

Kg/h

g/s

9,60
13823,04
9090,24
161,73
23990,40
1925,76

15,2
1
1
1
1
1

0,025
2,374
1,561
0,028
4,119
0,331

0,0070
0,6593
0,4336
0,0077
1,1443
0,0919

3

NOx - taxa de emissão de óxidos de nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono;
e
COV - taxa de emissão de compostos orgânicos
voláteis.

Fator de Emissão AP-42 (1)
Lb/MM
BTU

Lb/106 ft3

Taxa de Emissão

Kg/106m

Correçã
o S

Kg/h

g/s

3

0,045

0,000588

0,600

9,60

15,2

0,273

0,0759

NOx

0,045

0,847

863,940

13823,04

1

25,881

7,1892

CO

0,045

0,557

568,140

9090,24

1

17,020

4,7277

MP

0,045

0,00991

10,108

161,73

1

0,303

0,0841

HCT

0,045

1,47

1499,400

23990,40

1

44,918

12,477
1

VOC

0,045

0,118

120,360

1925,76

1

3,606

1,0016

Legenda
MP - taxa de emissão de material
particulado;
SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;
HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos;

NOx - taxa de emissão de óxidos de nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono;
e
COV - taxa de emissão de compostos orgânicos
voláteis.

Quadro 7.53: Emissão de Poluentes do Ar - Projeto GNL - Geradores
Navio Processo - 44.935,62 m3/d

SOx
NOx
CO
MP
HCT
VOC

Consumo de
gás
nos
geradores
(milhões de
m3/dia)
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

Fator de Emissão AP-42 (1)
Lb/MM
BTU

Lb/10 ft

0,000588
0,847
0,557
0,00991
1,47
0,118

0,60
863,94
568,14
10,11
1499,40
120,36

6

Legenda
MP - taxa de emissão de material
particulado;

A queima de gás natural nos geradores
do navio de processo será de 24.886 m3/d. O
gerador irá operar com a capacidade total de
5.133 kw, (24.886 m3/d) equivalentes a 17,5
MMBTU/h.

Correçã
o S

SOx

Poluent
e

A queima de gás natural nos geradores
do navio de processo será de 44.935,62 m3/d.
O gerador irá operar com a capacidade total de
9267 kw, equivalente a 31,6 MMBTU/h.

Taxa de Emissão

Kg/106m

Quadro 7.52: Emissão de Poluentes do Ar - Projeto GNL - Geradores
Navio Processo - 4.121m3/d

Poluent
e

7.4.6.2 GERADOR DO NAVIO DO
PROCESSO

3

SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;
HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos;

3

Taxa de Emissão

Kg/106m

Correção
S

Kg/h

g/s

9,60
13823,04
9090,24
161,73
23990,40
1925,76

15,2
1
1
1
1
1

0,151
14,333
9,426
0,168
24,876
1,997

0,0420
3,9815
2,6183
0,0466
6,9100
0,5547

3

NOx - taxa de emissão de óxidos de nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono;
e
COV - taxa de emissão de compostos orgânicos
voláteis.

Quadro 7.54: Emissão de Poluentes do Ar - Projeto GNL - Geradores
Navio Processo - 24.886 m3/d

7.4.6.3 GERADOR DO NAVIO SUPRIDOR
O navio supridor, enquanto estiver no
píer, terá as suas operações básicas supridas
pelo gerador de energia elétrica. A potência
adotada para essa condição é a mesma
calculada pelo projeto conceitual para o navio
de processo, na situação sem regaseificação.
As taxas de emissão serão as mesmas
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calculadas para o gerador do navio de processo
– Cenários 1 e 3.

7.4.6.4

TOCHA – FLARE

São calculadas as emissões para duas
situações:
• Cenarios 2 e 4 – Quadro 7.55
A queima de gás natural no flare será
de 2.000 m3/d.
• Cenarios 1 e 3 -– Quadro 7.56
A queima de gás natural no flare será
de 233.499,13 m3/d.
Nos Quadros 3-10 e 3-11 são
apresentadas as taxas de emissão de
poluentes para a vazão de gás natural
queimado, assim como os Fatores de Emissão
- AP 42 Compilation of Air Pollution Emission
Factors, Fifth Edition, U.S. Environmental
Protection Agency, Research Triangle Park,
NC, September 1991, Volume 1: Stationary and
Point Sources, seção 13.5 Industrial Flares,
tabela 3.5-Emission Factors for Flare Operation
O AP 42 aponta que as emissões de
SOx dependem da quantidade de enxofre
presente no gás a ser queimado, no caso 70
mg/m3. Assim, a taxa de emissão de SOx,
calculada como SO2, é 70 x 64/32 x10-6 = 140
x10-6 kg/m3.
Polu

SOx
NOx

Consumo de gás nos
geradores
(milhões de m3/dia)

Fator de Emissão AP-42 (1)
Lb/M
MBTU

Taxa de Emissão

Kg/106
m3

Kg/h

g/s

0,002

140,00

0,012

0,0032

0,002

69,36

1109,7
6

0,092

0,0257

0,068

Lb/106
ft3

CO

0,002

0,37

377,40

6038,4
0

0,503

0,1398

MP

0,002

0

0,00

0,00

0,000

0,0000

HCT

0,002

0,14

142,80

2284,8
0

0,190

0,0529

78,54

1256,6
4

0,105

0,0291

VOC

0,002

0,077

Legenda
MP - taxa de emissão de material
particulado;
SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;
HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos;

NOx - taxa de emissão de óxidos de nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono;
e
COV - taxa de emissão de compostos orgânicos
voláteis.

Quadro 7.55: Emissão de Poluentes do Ar - Projeto GNL – FLARE – 2.000
m3/d.
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Poluente

Consumo
de gás nos
geradores
(milhões de
m3/dia)

Fator de Emissão AP-42 (1)
Lb/MMBTU

Lb/106 ft3

Taxa de Emissão
Kg/106m3

Kg/h

g/s

140,00

1,362

0,3784

SOx

0,233

NOx

0,233

0,068

69,36

1109,76

10,797

2,9992

CO

0,233

0,37

377,40

6038,40

58,748

16,3190

Caldeira Navio de Processo

0,020

0,111

0,187

0,017

0,024

0,012

Gerador Navio de Processo

0,025

2,374

1,561

0,028

4,119

0,331

Gerador Navio Supridor

0,025

2,374

1,561

0,028

4,119

0,331

Total sem Flare

0,070

4,859

3,309

0,073

8,262

0,674

Flare

1,362

10,797

58,748

22,229

12,226

Total

1,432

15,656

62,057

30,491

12,9

MP

0,233

0

0,00

0,00

0,000

0,0000

Legenda
MP - taxa de emissão de material
particulado;

HCT

0,233

0,14

142,80

2284,80

22,229

6,1748

SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;

VOC

0,233

0,077

78,54

1256,64

12,226

3,3961

HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos;

0,073

NOx - taxa de emissão de óxidos de
nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono; e
COV - taxa de emissão de compostos orgânicos
voláteis.

Quadro 7.59: Cenário 3 - Ciclo fechado sem regaseificação

Legenda
MP - taxa de emissão de material
particulado;

NOx - taxa de emissão de óxidos de nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono;
e
COV - taxa de emissão de compostos orgânicos
voláteis.

SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;
HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos;

Quadro 7.56: Emissão de Poluentes do Ar - Projeto GNL – FLARE –
233.499,13 m3/d

7.4.6.5 TAXAS TOTAIS DE EMISSÃO DA
REGASEIFICADORA
Os quadros 7.57 a 7.58 apresentam as
taxas de emissão de poluentes de cada
dispositivo e os totais, apresentadas em kg/h
para os quatros cenários de análise.

Taxas de Emissão (kg/h)
NOx

CO

MP

HCT

VOC

Caldeira Navio de
1,297
Processo

SOx

27,023

11,947

1,081

1,564

0,782

Gerador Navio de
0,151
Processo

14,333

9,426

0,168

24,876

1,997

Gerador
Supridor

Navio

0,025

2,374

1,561

0,028

4,119

0,331

Total sem Flare

1,473

43,730

22,934

1,277

30,559

3,11

Flare

0,012

0,092

0,503

0,19

0,105

Total

1,485

43,822

23,437

30,749

3,215

Legenda
MP - taxa de emissão de material
particulado;
SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;
HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos;

1,277

NOx - taxa de emissão de óxidos de
nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono; e
COV - taxa de emissão de compostos orgânicos
voláteis.

Quadro7.: Cenário 7.60:. - Ciclo fechado com regaseificação de 14 MM
m3/d
Taxas de Emissão (kg/h)
SOx

NOx

CO

MP

HCT

VOC

Caldeira Navio de Processo

0,020

0,111

0,187

0,017

0,024

0,012

Gerador Navio de Processo

0,025

2,374

1,561

0,028

4,119

0,331

Gerador Navio Supridor

0,025

2,374

1,561

0,028

4,119

0,331

Total sem Flare

0,070

4,859

3,309

0,073

8,262

0,674

Flare

1,362

10,797

58,748

22,229

12,226

Total

1,432

15,656

62,057

30,491

12,9

Legenda
MP - taxa de emissão de material
particulado;
SO2 - taxa de emissão de dióxido de
enxofre;

0,073

O quadro 7.61 apresenta as taxas
totais de emissão de poluentes para os quatro
cenários de análise.
Taxas de Emissão (kg/h)

NOx - taxa de emissão de óxidos
de nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido
de carbono; e
COV - taxa de emissão de compostos
orgânicos voláteis.

SOx

NOx

CO

MP

HCT

VOC

Cenário 1

1,432

15,656

62,057

0,073

30,491

12,9

Cenário 2

0,330

28,458

19,271

0,348

49,251

3,954

Cenário 3

1,432

15,656

62,057

0,073

30,491

12,9

Cenário 4

1,485

43,822

23,437

1,277

30,749

3,215

Legenda
MP - taxa de
particulado;

Quadro 7.57: Cenário 1- Ciclo aberto sem regaseificação

emissão

de material

SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;
HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos;

Taxas de Emissão (kg/h)
SOx
NOx
CO
Caldeira Navio de
0,020
Processo
Gerador Navio de
0,273
Processo
Gerador
Navio
0,025
Supridor

MP

HCT

VOC

0,111

0,187

0,017

0,024

0,012

25,881

17,020

0,303

44,918

3,506

2,374

1,561

0,028

4,119

0,331

Total sem Flare
Flare

0,318
0,012

28,366
0,092

18,768
0,503

0,348

49,061
0,19

3,849
0,105

Total

0,330

28,458

19,271

0,348

49,251

3,954

Legenda

MP - taxa de emissão de material
particulado;
SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre;
HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos;

Quadro7.61: Emissões totais dos vários cenários

NOx - taxa de emissão de óxidos de
nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono; e
COV - taxa de emissão de compostos orgânicos
voláteis.

Quadro7.58: Cenário 2 - Ciclo aberto com regaseificação de 20MM

m3/d

Taxas de Emissão (kg/h)
SOx

NOx

CO

MP

HCT

NOx - taxa de emissão de óxidos de
nitrogênio;
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono; e
COV - taxa de emissão de compostos orgânicos
voláteis.

VOC

As emissões totais nos Cenários 1 e 2
são iguais. O poluente emitido em maior
quantidade são óxidos de nitrogênio, seguido
de hidrocarbonetos totais e monóxido de
carbono. As maiores emissões de NOX ocorrem
no Cenário 4 de ciclo fechado e regaseificação
de
14 MMm3/d. As maiores contribuições,
nesse cenário, são da caldeira e do flare.
Na alternativa de processo com ciclo
aberto, a energia para a vaporização do GNL é
fornecida pela água do mar. As taxas de
emissão de CO e HCT nessa situação se deve
principalmente às grandes vazões de gás
natural queimadas na tocha.
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7.4.6.6

GASODUTO MARÍTIMO

Considerando a não disponibilidade,
nessa fase do projeto, da contagem do número
de componentes no Gasoduto Marítimo, será
utilizada a abordagem de fator de emissão
"nível empreendimento". Será usado o dado da
referência "EPA, 40 CFR Part 98, Subpart W,
Table W-7 of Subpart W of Part 98 - Default
Methane Emission Factors for Natural Gas
Distribution" para aço protegido.
O quadro 7.62 mostra as emissões de
metano (hidrocarbonetos) provenientes do
gasoduto.

Gerador
Navio de
Processo
Gerador
Navio
Supridor
Flare

523

1
5

1
2

20

0,7

523

1
5

1
2

20

0,3

2
0
2
0

1
2
1
2

21,65
8
36,13
4

1273
1273

0,316
3,124

Quadro 7.64: Parâmetros das Chaminés da Regaseificadora

Como ainda não há detalhamento do
projeto das chaminés, as condições básicas
para o estudo de dispersão serão adotadas
com base em projetos similares e serão
atendidas na etapa de detalhamento do
projeto.
Assim, tem-se:

Fonte

Gasod
uto

Atividade

Fator de Emissão

Emissão

Unida
de

Valor

CH4
FE (1)
(scf/m
ile-h)

CH4
FE
(scm/
km-h)

CH4 FE
(2)
(scfh/sta
tion)

CH4
FE
(scmh/sta
tion)

CH4
(scm
/h)

CH4
(Kg/
h)

CH4
(g/s
)

Exten
são

6,5
(km)

0,350
0

0,006
2

-

-

0,04
00

0,02
86

0,00
80

Nota:
Fator de Emissão Utilizado (1)
"40 CFR Part 98, Subpart W, Table W-7 of Subpart W of Part 98 Default Methane Emission Factors for Natural Gas Distribution").

Quadro 7.62: Emissão Fugitiva Metano – Vazamento de EquipamentosGasoduto Marítimo

7.4.7

PARÂMETROS DE MODELAGEM

7.4.7.1

GASODUTO E CITY GATE

Para a modelagem da emissão fugitiva
de metano do gasoduto sugere-se a utilização
de 13 fontes tipo areapoly, com 0.5 m de altura
e 4 vértices.
Para a modelagem da emissão de
metano do City Gate sugere-se a utilização de
1 fonte tipo areapoly, com 2,0 m de altura e 4
vértices.
7.4.7.2

REGASEIFICADORA

O quadro 7.63 mostra os parâmetros
de modelagem das chaminés.

T (K)
Caldeira
Navio de
Processo

Veloc m/s

453

1
5

Cota chaminé (m)
1
2

Altura Chaminé
(m)
20

Diâmetr
o
(m)
1,8

• Velocidade nas chaminés da caldeira e do
gerador em 15 m/s.
• Por ocasião do detalhamento do projeto, o
diâmetro será dimensionado para garantir
essa condição para a vazão calculada;
• Cota da base das chaminés do navio de 12 m
acima do nível do mar;
• Altura das chaminés da caldeira e do gerador
em 20 m;
• Temperatura de saída dos gases da caldeira
em 180 ºC (453 K); e
• Temperatura de saída dos gases do
gerador do navio de processo e do navio
supridor em 250º C (523 K).
Os parâmetros referentes à chaminé do
flare foram calculados de acordo com a
seguinte referência: Air Dispersion Modeling
Guidance Document, Air Quality Division,
Michigan Department Of Environmental
Quality, September, 2009 ".
7.4.8

INVENTÁRIO DE GASES DO EFEITO
ESTUFA (GEE) - CENÁRIO I

A queima de combustíveis produz
emissão dos seguintes Gases do Efeito Estufa
(GEE): dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4) e óxido nitroso (N2O) . O monóxido de
carbono contribui com a maior parte dos GEE.
Foram
estimadas
para
o
empreendimento Parque Termoelétrico PNF as
Emissões Diretas de GEE (Escopo 1). As taxas
de emissão dos GEE foram calculadas pela
multiplicação do fator de emissão pela potência
ou consumo de gás/diesel. Os valores de
emissões de gases de efeito estufa foram
normalizados de acordo com o equivalente em
CO 2, conforme os diferentes potenciais de
aquecimento global do CH4 e N2O.
O total de emissão de Gases de Efeito
Estufa (GEE) do Parque Termoelétrico PNF
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apurado foi de 5.724.038,09 t CO2 e/ano
(Quadro 7.65).

Legenda

N20 - taxa de emissão de óxidos nitrosos;

Quadro 7.65: Emissões de GEE Provenientes do Parque Termoelétrico
PNF - (Escopo 1) - Cenário I

7.4.8.1

Turbina
s

Fator de
Emissão
(kg/MMB
tu) (1)

CO2

53,02

CH4

1,0E-03

N2O

1,0E-04

MWhr

MMBT
Uh

3.502,
40
3.502,
40
3.502,
40

11.950,
19
11.950,
19
11.950,
19

CH4

t/ano

t/ano CO2
e

5.550.327
,33

1,00

5.550.327,
33

104,68

21,00

2.198,36

10,47

310,00

3.245,19

32,16

21

Queima de
Combustív
el

Poluent
e

Fator
de
Emissão
(kg/MMBtu
) (1)

MMBTU
h

t/ano

Potencial de
Aqueciment
o Global (2)

t/ano CO2
e

CO2

53,02

8.651,29

167.422,4
2

1,00

167.422,4
2

CH4

1,0E-03

8.651,29

3,16

21,00

66,31

N2O

1,0E-04

8.651,29

0,32

310,00

97,89
167.586,6
2

SubTotal
Fugitivas

Potencial
de
Aquecime
nto Global
(2)

SubTotal
Fugitiva
s
Gasodu
to
e
City
Gate
(3)

O total de emissão de Gases de Efeito
Estufa (GEE) das Unidades Offshore do Parque
Termoelétrico PNF apurado foi de 167.591,89 t
CO2 e/ano (Quadro 7.65).

UNIDADES ONSHORE

O total apurado de emissão de Gases
de Efeito Estufa (GEE) das Unidades Onshore
do Parque Termoelétrico PNF foi de
5.556.446,20 t CO2 e/ano (Quadro 7.66).
Poluen
te

245.079,13

Quadro 7.64: Consumo de Gás dos Equipamentos - Cenário 1

CO2 - taxa de emissão de dióxido de carbono;
e
CO2e - taxa de emissão de dióxido de
carbono equivalente.

CH4 - taxa de emissão de metano;

233.499,13

Total

Nota: Dados de projeto fornecidos pelo empreendedor

t/ano CO2 e
5.556.446,20
167.591,89
5.724.038,09

Unidades Onshore
Unidades Offshore
Total

Flare

CH4

0,2505

21,00

5,26
167.591,8
9

TOTAL
Legenda
CH4 - taxa de emissão de metano;

CO2 - taxa de emissão de dióxido de carbono;
e

N20 - taxa de emissão de óxidos nitrosos;

CO2e - taxa de emissão de dióxido de carbono
equivalente.

5.555.770,
88

Nota:

675,32

Quadro 7.65: Emissões de GEE Provenientes das Unidades Offshore (Escopo 1) - Cenário I

(1) Fatores baseados nas tabelas C-1 e C-2 do "40 CFR 98 Mandatory Greenhouse Gas
Reporting".
(2) Fatores baseados na tabela A-1 do "40 CFR 98 Mandatory Greenhouse Gas Reporting".
(3) Emissão de metano do Quadro 7.62.

5.556.446
,20

TOTAL

Legenda
CO2 - taxa de emissão de dióxido de carbono;
e
CO2e - taxa de emissão de dióxido de carbono
equivalente.

CH4 - taxa de emissão de metano;
N20 - taxa de emissão de óxidos nitrosos;
Nota:

(1) Fatores baseados nas tabelas C-1 e C-2 do "40 CFR 98 Mandatory Greenhouse Gas Reporting"
(Apêndice Trecho 1-9).
(2) Fatores baseados na tabela A-1 do "40 CFR 98 Mandatory Greenhouse Gas Reporting"
(Apêndice Trecho 1-9).
(3) Emissão de metano do Quadro 2-9.

Quadro 7.67: Emissões de GEE Provenientes das Unidades Onshore (Escopo 1) - Cenário I

7.4.8.2

UNIDADES OFFSHORE

O cálculo foi feito para o cenário com
maior consumo de gás representado pelo
cenário 1 (Quadro 7.64).

Consumo de Gás

3
Ciclo aberto sem regaseificação (m /d)
Caldeira navio de processo

3.338

Geradores navio de processo

4.121

Gerador navio supridor

4.121

7.5 ESTUDO DE DISPERSÃO
ATMOSFÉRICA
7.5.1

INTRODUÇÃO

O controle e estudo das emissões de
gases por fontes antropogênicas são de
fundamental importância para a qualidade do ar
do ecossistema local. Deste modo, antes da
concessão ou renovação de uma licença
ambiental faz-se necessária a realização de um
estudo prévio do impacto ambiental que estas
instalações e/ou empreendimentos possam
provocar na região. Estudos que avaliam a
implantação de possíveis fontes emissoras
devem contemplar, quando possível, dados
observacionais
de
monitoramento
meteorológico e qualidade do ar, além de
estimativas de concentração dos poluentes
simuladas pelos Modelos de Qualidade do Ar
(MQAr). Estas simulações auxiliam na
concessão de permissões para instalação de
futuros
parques
industriais
permitindo
identificar as possíveis regiões mais afetadas,
as condições meteorológicas mais propícias a
eventos de poluição, bem como, uma
estimativa quantitativa dos possíveis máximos
de concentração de poluentes nas redondezas
do empreendimento. Para isso, alguns MQAr
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como o AERMOD (USEPA, 2004ae 2004b) e
CALPUFF (SCIRE et al., 2000) são
recomendados
por
órgãos
ambientais
nacionais e internacionais para Estudos de
Dispersão Atmosférica (EDA) que visam o
licenciamento de fontes poluidoras.
No Brasil, os principais órgãos
ambientais exigem Estudos de Dispersão
Atmosférica (EDA) como requisito para a
concessão de licenças ou renovação de
licenciamentos.
Estes
estudos
devem
contemplar a modelagem da dispersão de
poluentes universalmente consagrados como
indicadores da qualidade do ar pelos efeitos
adversos que causam ao meio ambiente. São
eles: Material Particulado menores que 10 μm
(PM10), Material Particulado menores que 2,5
μm (PM2.5), Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido
de Nitrogênio (NO2), Ozônio (O3), Fumaça,
Monóxido de Carbono (CO), Partículas Totais
em Suspensão (PTS) e Chumbo (Pb). A
avaliação da qualidade do ar nestes estudos é
realizada através de comparações entre os
resultados simulados e os Padrões Nacionais
de Qualidade Do Ar (PNQAr) estabelecidos
atualmente pela Resolução CONAMA n°
491/18. Sendo assim, a Tabela 7.1 apresenta
os poluentes e seus respectivos padrões de
qualidade do ar regulamentados nesta
Resolução.

atmosférico “qualquer forma de matéria em
quantidade, concentração, tempo ou outras
características, que tornem ou possam tornar o
ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente
ao bem-estar público, danoso aos materiais, à
fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso
e gozo da propriedade ou às atividades normais
da comunidade” (CONAMA491/18).
A partir do exposto, o Porto Norte
Fluminense (PNF), vem por meio deste estudo
apresentar a avaliação de sua potencial
viabilidade, em relação aos impactos sobre a
qualidade do ar no município de São Francisco
do Itabapoana, RJ , conforme apresentado na
Figura 7.24, respeitando as normas aplicáveis
e exigências do órgão ambiental competente.

Figura 7.24: Localização do Município de São Francisco do Itabapoana no
estado do Rio de Janeiro

7.5.2

MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção apresentam-se os
materiais e métodos acerca do Estudo de
Dispersão Atmosférica (EDA) e tópicos
associados. O período definido para o EDA
compreende os anos de 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018 completos, e o domínio de
modelagem abrange uma área quadrada com
dimensões de 50 x 50 km, totalizando 2.500
km2.

7.5.3

Tabela 7. 1: Padrões de Qualidade do Ar estabelecidos na CONAMA
491/2018.

Segundo
a
referida
resolução
CONAMA, os padrões de qualidade do ar são
“um dos instrumentos de gestão da qualidade
do ar, determinado como valor de concentração
de um poluente específico na atmosfera,
associado a um intervalo de tempo de
exposição, para que o meio ambiente e a saúde
da população sejam preservados em relação
aos riscos de danos causados pela poluição
atmosférica”. Entende-se como poluente

SISTEMA DE MODELAGEM DA
QUALIDADE DO AR

O sistema de modelagem da qualidade
do ar AERMOD (USEPA, 2004a) é o sistema
empregado no presente EDA. Este sistema foi
desenvolvido
pela
AERMIC
(AMS/EPA
Regulatory Model Improvement Comittee) com
o objetivo de incorporar à estrutura do modelo
ISC3 (Industrial Source Complex Model) as
mais avançadas técnicas de modelagem e os
mais recentes conhecimentos da estrutura da
CLA (USEPA, 2004a). O Sistema de
Modelagem AERMOD é recomendado para
estudos regulatórios por diversos órgãos
ambientais nacionais e internacionais, sendo
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esta recomendação presente no Termo de
Referência emitido pelo IBAMA para os estudos
ambientais do presente projeto. Este sistema é
composto por dois pré-processadores e um
modelo de dispersão. O AERMET (AERMOD
Meteorological Pre-processor) é um préprocessador que a partir de dados
meteorológicos de superfície e altitude, e de
características da superfície como albedo,
rugosidade e razão de Bowen, calcula diversos
parâmetros da Camada Limite Atmosférica
(CLA) e os informa para o módulo de dispersão
AERMOD. O AERMAP (AERMOD Terrain Preprocessor) caracteriza o terreno e o incorpora
na grade de receptores para o módulo de
dispersão utilizando informações digitais de
elevação. O AERMOD é um modelo de
dispersão atmosférica de pluma estacionária,
baseado na equação da pluma Gaussiana, que
assume que as concentrações em todas as
distâncias durante a hora modelada são
governadas pelas condições meteorológicas
médias na dada hora. As informações
meteorológicas necessárias consideradas
neste tipo de modelagem são restritas a apenas
uma estação meteorológica de superfície e
uma de altitude, e isto é devido a sua
concepção de homogeneidade.
Para que seja possível modelar a
dispersão atmosférica de contaminantes num
determinado domínio, três classes de
informações
são
imprescindíveis
na
modelagem: (1) Inventário de Emissões
Atmosféricas, isto é, a caracterização da massa
a ser modelada, neste caso são os poluentes
emitidos pelas fontes de interesse; (2)
informações meteorológicas que representem
as condições do meio (i.e. atmosfera) onde os
poluentes serão transportados (dispersados); e
(3) as características da superfície sobre a qual
será modelado o transporte advectivo-difusivo.
Baseado no exposto, apresenta-se a seguir
uma síntese destas três classes de
informações que serão consideradas na
modelagem da qualidade do ar.
7.5.4

CENÁRIOS

entretanto,
não
verificou-se
emissões
sinérgicas ao PNF. Logo, o presente EDA
contemplará apenas um único cenário para
cada projeto, compostos apenas pelas
emissões do empreendimento em estudo.
Os poluentes considerados neste EDA
são
todos
aqueles
indicados
como
significativos no inventário de emissões
gasosas da PNF e que estão regulamentados
na resolução CONAMA 491/2018. São eles:
Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Enxofre
(SO2), Material Particulado Inalável (MP10),
Dióxido de Nitrogênio (NO2) que está
representado por todos os Óxidos de Nitrogênio
(NOX), e por último os Hidrocarbonetos Totais
(HCT), que não estão regulamentos na
CONAMA 491/2018 mas são comummente
exigidos em estudos licenciados pelo Instituto
Estadual do Ambiente (INEA).
Salienta-se que as emissões para os
poluentes SO2 e MP10 são as mesmas para
ambos os projetos (Turbinas e Motores). Desta
maneira, por questões de objetividade os
resultados para estes poluentes serão
apresentados apenas no Cenário Turbinas.
7.5.4.1

EMISSÕES

O conjunto de emissões atmosféricas
envolvidas exclusivamente nas atividades do
PNF irão compor os cenários para avaliar
apenas as emissões do empreendimento em
questão: Cenário Motores e Cenário
Turbinas. As emissões de cada cenário
inseridas
no
modelo
AERMOD
são
apresentadas nas Tabela 7.2, Tabela 7.3,
Tabela 7.4 e Tabela 7.5, apresentadas a
seguir, sendo as duas últimas apenas
referentes à manobra de navios rebocadores.
Seguindo a recomendação presente na
seção “Inventário das Emissões de Poluentes
do Ar” deste Estudo, destaca-se que as
emissões relacionadas aos processos com
GNL são as apresentadas no Cenário 4 da
respectiva seção deste Estudo.

Visto que o empreendimento poderá
ser instalado com motores ou turbinas para a
geração de energia, neste estudo apresentamse dois cenários distintos quanto a
configuração do projeto: Cenário Motores e
Cenário Turbinas.
No sentido de verificar a sinergia das
emissões do presente empreendimento com
outros vizinhos, realizou-se um levantamento
de informações sobre empreendimentos
poluidores dentro de um raio de até 10 km,
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Tabela 7.3: Taxa das emissões atmosféricas das fontes do Parque
Termoelétrico PNF
Tabela 7.2: Parametros das fontes de emissões do Parque Termoelétrico
PNF

Tabela 7.4: Parametros das fontes das emissões do Parque
Termoelétrico PNF (navios rebocadores)
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7.5.4.2

DADOS METEOROLÓGICOS

Para os Estudos de Dispersão
Atmosférica um mínimo de informações
meteorológicas é requerido para simular a
dispersão dos poluentes emitidos na
atmosfera. Essas informações meteorológicas
podem
ser
oriundas
de
Estações
Meteorológicas com medições diretas na
atmosfera, por meio de modelagem numérica
dos processos atmosféricos, ou então uma
combinação das duas opções anteriores.
As
informações
meteorológicas
requeridas podem ser classificadas como:
superfície e altitude. Das informações de
superfície, as variáveis minimamente exigidas
pelo sistema de modelagem AERMOD são:
direção e intensidade do vento, temperatura do
ar ambiente e cobertura total de nuvens
(USEPA, 2004a). Além destas variáveis, outras
informações meteorológicas de superfície
também podem ser utilizadas no objetivo de
minimizar
esquemas
paramétricos
simplificados, como por exemplo: radiação
global, radiação líquida, pressão atmosférica e
umidade relativa. Através das variáveis
meteorológicas de superfície e os perfis
verticais de temperatura encontrados nos
dados
de
altitude,
processadores
meteorológicos como o AERMET são capazes
de estimar a altura da Camada Limite, bem
como,
outros
importantes
parâmetros
micrometeorológicos (velocidade de atrito u*,
escala
de
velocidade
convectiva
w*,

Tabela 7.5: Taxa das emissões atmosféricas das fontes do Parque
Termoelétrico PNF (navios rebocadores)
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comprimento de Obuhkov L e fluxo de calor
sensível H).
A
escolha
das
informações
meteorológicas deve atender tanto os quesitos
de qualidade e consistência de dados, como
também devem ser representativas para a
região em estudo. A representatividade pode
ser função da distância e/ou características
fisiográficas, entretanto, o próprio sistema de
modelagem utilizado pode se apresentar como
um limitante na escolha das informações. No
presente EDA, o sistema de modelagem
AERMOD é limitado espacialmente a um
domínio de 50 x 50 km de área, esta limitação
impõe restrições ao uso de dados
meteorológicos de superfície, uma vez que
prioritariamente devem ser utilizados dados
observados contidos na área de modelagem.
Visto que as estimativas das
concentrações nos EDA’s são fortemente
relacionadas
com
as
informações
meteorológicas,
torna-se
imprescindível
selecionar, formatar e processar corretamente
todas as informações meteorológicas que
serão utilizadas na modelagem. Neste sentido,
a seguir são descritos os dados meteorológicos
empregados na modelagem da qualidade do ar.
7.5.4.3

DADOS DE SUPERFÍCIE

Conforme descrito no diagnóstico
climático deste EIA, em um levantamento por
estações meteorológicas presentes nas
redondezas do empreendimento, verificou que
há
uma
carência
de
monitoramento
meteorológico. A partir deste levantamento,
constatou-se que as estações meteorológicas
mais próximas do empreendimento e que
seguem
as
normas
da
Organização
Meteorológica Mundial são: a A622 do INMET,
localizada no município Presidente Kennedy,
Espírito Santo, a aproximadamente 37 km do
empreendimento e a 16 km da costa; a estação
SBCP, pertencente a Rede de Meteorologia do
Comando da Aeronáutica (REDEMET),
localizada no município Fluminense de
Campos dos Goytacazes, a 41 km de distância
do empreendimento e 29 km da costa; por
último a estação A607 do INMET, também
localizada no município de Campos dos
Goytacazes, a 46 km de distância do
empreendimento e 33 km da costa (Figura
7.25).

Figura 7.25: Rede de informações meteorológicas

Ainda que se desconsidere as
limitações inerentes à distância entre o
empreendimento e as estações mais próximas,
as características fisiográficas locais das
estações são demasiadamente diferentes das
características locais do empreendimento.
Diferente das localidades com monitoramento
meteorológico, o empreendimento propõe-se a
instalar em uma região de fraca urbanização, e
sob os efeitos diretos da maritimidade. A
interação direta com o mar pode propiciar
condições meteorológicas distintas das regiões
mais continentais, como: atenuação da
amplitude térmica, umidade relativa alta,
velocidade e direção do vento modulados pelo
gradiente térmico terra-mar, além do próprio
regime de precipitação pluviométrica, que pode
ser favorecido pela disponibilidade de umidade.
Tais condições nos leva a acreditar que deva
ser considerada uma abordagem por meio de
modelagem atmosférica.
Baseado no exposto, com o objetivo de
suprir
a
ausência
de
monitoramento
meteorológico representativo da região, que
por sua vez possa responder às características
fisiográficas locais, são utilizados os dados de
modelagem atmosférica, no presente caso, o
modelo Weather Research and Forecasting
model - WRF (SKAMAROCK et al., 2019). O
modelo WRF pode ser configurado para
representar a atmosfera de uma determinada
região, além de ser usualmente recomendado
pelo INEA em Estudos de Dispersão
Atmosférica (EDA) para regiões sem
monitoramento meteorológico. Apesar do
imenso potencial dos modelos atmosféricos, é
prudente ressaltar que o uso de tais dados deve
ser feito com cautela, uma vez que modelos,
através de cálculos numéricos, simulam os
processos físicos que ocorrem na atmosfera
com resultados próximos as condições reais, e
não a realidade em si.
Considerado uma evolução do modelo
MM5, o WRF é um modelo de previsão
numérica do tempo regional e mesoescala,
desenvolvido tanto para fins de pesquisa
quanto operacionais. Tem como característica
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não ser hidrostático e adota um sistema de
coordenadas verticais que segue a topografia.
Resolve as equações de Navier- Stokes em
três dimensões, a equação termodinâmica e a
equação de transferência radiativa. Possui dois
núcleos dinâmicos, o Advanced Research WRF
(ARW) e o Non- Hidrostatic Mesoescale Model
(NMM). O núcleo dinâmico utilizado no estudo
é o ARW, uma vez que este código apresenta
mais opções físicas do que o núcleo NMM. As
diversidades existentes de opções físicas são
referentes ao solo/superfície terrestre, à
camada limite planetária, à radiação na
atmosfera e superfície terrestre, à microfísica
de nuvens e à convecção de cúmulos. Pode ser
usado em aplicações de diferentes escalas
espaciais, desde alguns metros até milhares de
quilômetros.
Estas
aplicações
incluem
previsões numéricas do tempo operacionais e
voltadas para a pesquisa de: parametrizações
físicas e assimilação de dados, modelos de
qualidade do ar, acoplamento oceanoatmosfera e simulações idealizadas como
ondas baroclínicas, convecção e linha de
instabilidade (SKAMAROCK et al., 2019).
Utilizaram-se três domínios nas
simulações (Figura 7.26), sendo o primeiro o
mais abrangente e de menor resolução
espacial, e outros dois domínios aninhados
com resoluções espaciais horizontais decaindo
na proporção de 3:1, como é sugerido pelo guia
de
boas
práticas
do
modelo
(https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/nameli
st_best_prac_wps.html). As grades foram
aninhadas de forma que o Domínio D3
(resolução de 3 km) abrangesse todo o Estado
do Rio de Janeiro. O domínio maior é centrado
na latitude de 22,0°S e longitude de 42,6°W, e
todos os domínios foram configurados com
45níveis verticais descritos em coordenada
ETA e híbrida (Figura 7.26). Nesses domínios,
foram utilizados os dados da USGS (United
States Geological Survey) para topografia e do
sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) para uso e cobertura do
solo.

O WRF foi inicializado com dados
meteorológicos provenientes do modelo global
GFS (Global Forecast System) do NCEP
(National Centers for Environment Prediction).
Esses dados são assimilados pelo WRF
possuindo uma resolução espacial horizontal
de 0,5° (~55 km) e uma resolução temporal de
6 horas (00, 06, 12 e 18Z). Em todos os
horários, os dados são análises do GFS que
fornecem as condições iniciais e de contorno
para as simulações com o WRF.
As simulações realizadas com o WRF
foram integradas no período de sete dias
utilizando o primeiro dia como tempo de ajuste
das condições de contorno e iniciais, pois
segundo Warner et al (1997), quando utilizado
o modelo de área limitada como WRF, é
necessário inicializar o modelo antes do
período de previsão desejado para permitir que
a dinâmica do modelo ajuste o balanço de
energia em respostas as forçantes de
mesoescala e de escala sinótica. Desta forma,
os resultados do primeiro dia foram
descartados e utilizados apenas os resultados
simulados a partir do segundo dia.
As parametrizações físicas utilizadas
nos três domínios do modelo são apresentadas
em Tabela 7.6 a seguir.

Tabela 7.6: Parametrizações físicas utilizadas nos três domínios de
simulação com WRF

As
informações
meteorológicas
produzidas com o WRF foram extraídas do
ponto
de
grade
mais
próximo
do
empreendimento (22,32 S e 41,84 W) através
do programa Mesoscale Model Interface
Program (MMIF, BRASHERSe EMERY, 2012)
desenvolvido
pela
agência
ambiental
americana EPA (Environmental Protection
Agency). O Mesoscale Model Interface
Program
(MMIF)
converte
campos
meteorológicos tridimensionais prognosticados
pelo WRF em dados de entrada nos formatos
requeridos para iniciar modelos de dispersão
de poluentes AERMOD, CALPUFF e
SCICHEM (BRASHERS e EMERY, 2012).
Além da escolha correta da fonte de
informações meteorológicas, é fundamental
avaliar algumas medidas estatísticas dos
dados, uma vez que expõem sobre a qualidade

Figura 7.26: Domínios utilizados nas simulações com o modelo WRF
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dos mesmos. Desta forma, destaca-se que o
resumo
estatístico
destas
informações
meteorológicas é apresentado e discutido na
seção “Diagnóstico Climático” deste mesmo
EIA. Como conclusão desta análise, pode-se
mencionar que os dados considerados válidos
são aproximadamente 100% de todas as
informações.
Destaca-se que o período de dados
gerados com o modelo WRF corresponde aos
anos completos de 2014, 2015, 2016, 2017 e
2018, isto é, o mesmo período definido para o
EDA.
7.5.4.4

Downwash). As edificações consideradas
referente à planta do projeto podem ser
visualizadas na Figura 2.27 para os Cenários
Turbinas Motores
Seguindo as usuais instruções técnicas
recomendadas pelo o INEA, não foram ativados
no modelo os módulos que resolvem processos
de remoção úmida e seca, tão pouco a
conversão de NOX → NO2, não permitindo
avaliar o poluente que de fato está
regulamentado na resolução CONAMA
491/2018.

DADOS DE ALTITUDE

No Estado do Rio de Janeiro, a única
estação meteorológica de altitude de acesso
público disponível se encontra no Aeroporto
Internacional Antônio Carlos Jobim – Galeão
(SBGL), localizada no município do Rio de
Janeiro a aproximadamente 270 km de
distância do empreendimento. Por ser
considerada demasiadamente distante da
região de estudo e, consequentemente, não
representativa para a mesma, também utilizouse informações meteorológicas prognosticadas
pelo modelo de mesoescala Weather Research
and Forecasting (WRF, SKAMAROCK et al.,
2019) para suprir a ausência de dados
meteorológicos de altitude.
Visto que no presente estudo todos os
dados meteorológicos (superfície e altitude)
são oriundos do modelo WRF, não se
empregou o módulo AERMET do sistema de
modelagem AERMOD, mas sim os arquivos
.SFC e .PFL produzidos pelo MMIF, nos quais
podem ser assimilados diretamente no
AERMOD. Como consequência, nenhuma
informação sobre configurações de parâmetros
do uso do solo definidas no AERMET é
apresentada neste EDA.
7.5.5

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DE
MODELAGEM

O domínio de modelagem contempla
uma área quadrada de 2.500 km² com 50 km
de lado, onde foram considerados 10.201
receptores de grade espaçados uniformemente
a cada 500 metros. Seguindo as instruções
usualmente fornecidas pelo o órgão ambiental
competente, o AERMOD foi configurado com
as opções default e definido com o coeficiente
de dispersão rural concordando com as
características predominantes da região.
Adotou-se no projeto de modelagem o
efeito das edificações do empreendimento
sobre a dispersão dos poluentes (Building

Figura 7.27: Mapa das edificações do PNF no módulo Building Downwash
para os Cenários (a) Turbinas e (b) Motores. Os elementos em azul são
comuns entre os dois cenários, enquanto os destacados em amarelo são
específicos de cada cenário.

7.5.6

RESULTADOS

7.5.6.1

AERMAP

A Figura 7.28 a seguir apresenta a
imagem de satélite da região de estudo (à
direita) e o mapa topográfico gerado através do
AERMAP (à esquerda). Por meio do AERMAP
calculou-se a altura da superfície em relação ao
Nível Médio do Mar (NMM) para todos os
receptores distribuídos uniformemente a cada
500 metros. As fontes de informações
topográficas utilizadas no AERMAP foram os
arquivos digitais de elevação do terreno SRTM
10, cuja resolução espacial é de 30 metros.
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de grade dentro do domínio. Estes resultados
são confrontados com os padrões de qualidade
do ar vigentes para fins de tomada de decisão
por parte do órgão ambiental.
Cenário Turbinas

Figura 7.28: Imagem de satélite da região de estudo (à direita) e mapa
topográfico gerado no módulo AERMAP (à esquerda)

Apresenta-se
nessa
seção
os
resultados das simulações apenas pelas fontes
do projeto do Parque Termoelétrico Parque
Norte Fluminense PNF o Cenário Turbinas.
a) Óxidos de Nitrogênio (NOX)

Constata-se na Figura 7.28 que as
principais feições topográficas da região são
representadas no resultado do AERMAP,
seguindo o padrão apresentado na imagem de
satélite.
Como
exemplo
desta
representatividade,
destacam-se
o
delineamento do Rio Itabapoana no extremo
Norte do domínio (em verde escuro no mapa
topográfico e imagem de satélite), e toda a linha
de costa que separa o continente do oceano
Atlântico. De maneira geral, pode-se concluir
que a região apresenta um relevo relativamente
regular, cujas as maiores altitudes (pouco mais
de 200 metros) são observadas na porção
Leste e Nordeste do domínio (Figura 7.28).
7.5.6.2

AERMET

Conforme já descrito anteriormente,
não se empregou o processador AERMET
neste
EDA,
visto
que
os
arquivos
meteorológicos imputados no AERMOD foram
produzidos diretamente pelo programa MMIF
por meio dos resultados do WRF. Desta forma,
salienta-se que toda a análise dos parâmetros
meteorológicos
e
micrometeorológicos
imputados no AERMOD são apresentados e
descritos na seção “Diagnóstico Climático”
deste RIMA.
7.5.6.3

AERMOD

A partir das informações geradas por
meio do AERMAP, AERMET e as emissões
provenientes das fontes poluidoras, utilizou-se
o modelo de dispersão atmosférica AERMOD
versão 19191 por meio da interface gráfica
comercial Lakes AERMOD View versão 9.8.3
para simular a dispersão dos poluentes
inventariados que estão regulamentados na
CONAMA 491/2018.

O poluente NO2 é avaliado sob dois
períodos de exposição, concentração média
em uma hora, cujo padrão é de 260 μg·m-³, e o
anual, 60 μg·m-³. Ressalta-se que apesar do
poluente regulamento ser o NO2, apresentamse os resultados para todos os óxidos de
nitrogênio (NOX) de modo a atender as usuais
instruções técnicas do INEA.
No tocante ao período curto de
exposição, isto é, 1 hora, apresentam-se os
resultados para as 30 maiores concentrações
média (Tabela 7.7)e o mapa de dispersão para
as máximas concentrações médias estimadas
em cada receptor de grade (Figura 7.29).
Especificamente sobre o ranking das
30 maiores concentrações médias em 1 hora
(Tabela 7.7), verificam-se que os eventos
ocorrem em 7 receptores de grade diferentes,
localizados próximos as fontes emissoras
marítimas, isto é, longe da população. Quanto
aos horários de ocorrência das 30 maiores,
destacam-se o período da manhã, sobe um
regime de ventos fracos, cujas intensidades
são inferiores a 1 m.s-1. Porém, sem um
padrão de CLA’s predominantemente baixas,
mas sim com significativa variabilidade,
variando de 16 a 1031 metros de altura. Em
relação aos quantitativos, não se verificam
concentrações que excedem ao respectivo
padrão, sendo a 1ª máxima simulada de 194,28
μg·m-³ e a 30ª 92,59 μg·m-³. O que demonstra
uma abrupta diminuição nas concentrações
(47%) logo entreprimeiras posições dos
possíveis 446.803.800 eventos modelados.

Seguindo o rito comum para EDA’s
submetidos à processos de licenciamento
ambiental, os resultados são apresentados por
meio de tabelas com as maiores concentrações
simuladas, além de mapas com as maiores
concentrações estimadas para cada receptor
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seguindo o regime de vento predominante na
região, os ventos de Nordeste (Figura 7.30b)
dirigidos pelo Anticiclone Subtropical do
Atlântico Sul (ASAS). Como o empreendimento
contempla dois núcleos distintos de fontes
emissoras (continentais e marítimas), o mapa
de dispersão anual mostra duas plumas
associadas à estes dois núcleos de fontes, que
respondem ao fluxo predominante de Nordeste
(Figura 7.30a).

Tabela 7.7: Ranking das 30 maiores concentrações médias em 1h de NOX
para o Cenário Turbinas

Em Figura 7.29 apresentam-se a
distribuição
espacial
das
máximas
concentrações médias horárias de cada
receptor de grade, e os principais parâmetros
relacionados as 1000 maiores concentrações
estimadas para o Cenário Turbinas (TOP
1000). As maiores concentrações estão
associadas principalmente aos ventos de
Oeste (Figura 7.29d), o que proporciona uma
tendência de deslocamento da pluma à Leste
das fontes emissoras (Figura 7.29a). A partir de
Figura 7.29c é possível reafirmar que o período
com maior frequência de casos entre os
(TOP1000) é o final da madrugada e início da
manhã, cujos ventos são fracos e CLA’s pouco
desenvolvidas.

Figura 7.30: Mapa das (a) máximas concentrações médias anuais de NOX
estimadas por receptor no
Cenário Turbinas; (b) rosa dos ventos para todo o período e; (c) ranking
das 10 maiores concentrações
anuais e suas respectivas coordenadas geográficas.

b) Monóxido de Carbono (CO)

Figura 7.29: Mapa das (a) máximas concentrações médias horárias de
NOX estimadas por receptor no Cenário Turbinas; (b) rosa dos ventos de
todo o período; (c) distribuição de frequência horária das TOP1000
concentrações médias (barras), e suas respectivas médias de CLA
(metros, linha vermelha), velocidade do vento (m.s-1, linha azul) e (d)
rosa de poluição dos TOP1000 eventos.

Os resultados para o período de longa
exposição, isto é, anual (Figura 7.30), também
não demonstram qualquer valor excedente ao
respectivo padrão. A máxima concentração
simulada (7,19 μg·m-³) é pouco significante
diante dos 60 μg·m-³ estabelecidos como limite
(Figura 7.30c). Diferente do padrão horário, as
maiores concentrações médias anuais foram
simuladas a sota-vento (Sudoeste) das fontes,

Segundo a Resolução CONAMA
491/18, o poluente CO deve ser avaliado em
um período de exposição de 8 horas, não
devendo exceder o limite de 9 ppm ou 10.000
μg·m-³. O CO integra a lista dos poluentes com
PNQAr já estabelecidos em carácter definitivo
(Padrão Final). Portanto, são apresentados
respectivamente nas Tabela 7.8 e Figura 7.31
o ranking e o mapa com as maiores
concentrações de CO estimadas para o período
entre 2014 a 2018 no Cenário Turbinas. Os
quantitativos são significativamente inferiores
ao respectivo padrão sendo a maior
concentração média simulada de 24,24 μg·m-³,
o que representa menos de 1% do padrão para
este poluente. Apesar de diminutas as
concentrações simuladas, de maneira geral
elas ocorrem preferencialmente durante o
período noturno (Figura 7.31c), que são
normalmente dominados pela estabilidade
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atmosférica. Nota-se um padrão isotrópico para
a pluma de CO (Figura 7.31a), padrão este
geralmente
associado
à
estagnação
atmosférica. Destaca-se também que dentre as
TOP 1000 maiores concentrações simuladas
para CO, a grande maioria ocorre próximo às
fontes sobre o mar.

em Tabela 7.9 e Figura 7.32 e os de longa
exposição (média anual) em Figura 7.33. De
maneira geral destacam-se que em ambos os
períodos de exposição para MP10 os
quantitativos estão muito aquém dos seus
respectivos padrões, mais precisamente,
menos de 3%. Enquanto a máxima
concentração simulada em 24 horas foi de 2,49
μg·m-³ (Tabela 7.9 e Figura 7.32), a máxima
anual foi de 0,41 μg·m-³ (Figura 7.33).

Tabela 7.9: Ranking das 30 maiores concentrações médias em 24h de
MP10 para o Cenário Turbinas.
Tabela 7.8: Ranking das 30 maiores concentrações médias em 8h de CO
para o Cenário Turbinas

Figura 7.31: Mapa das (a) máximas concentrações médias de 8h de CO
estimadas por receptor no Cenário Turbinas;
(b) rosa dos ventos para todo o período; (c) distribuição de frequência
horária das TOP1000 concentrações médias
(barras) e suas respectivas alturas da CLA (metros, linha vermelha),
velocidade do vento (m.s-1, linha azul) e
(d) rosa de poluição dos TOP1000 eventos.

Em relação a distribuição espacial das
concentrações simuladas, verificam-se que as
máximas concentrações em ambos os
períodos de avaliação ocorrem nas redondezas
das fontes emissoras localizadas no mar
(Figura 7.32 e Figura 7.33). Diferente do padrão
observado para as máximas anuais do NOX,
onde verificou-se o padrão de duas plumas
(Figura 7.30), não se verifica o mesmo para
MP10 (Figura 7.32) pelo fato de não existirem
emissões do poluente no núcleo terrestre de
emissões. Esta constatação evidencia que a
maior parte da massa emitida de MP10 pelo
empreendimento se dá na porção marítima, ou
seja, distante da população.

c) Material Particulado (MP10)
De acordo com a Resolução CONAMA
491/18 as concentrações de MP10 devem ser
avaliadas em dois períodos distintos de
exposição: o curto, onde as médias diárias de
24h não devem ultrapassar 120 μg·m-³ (padrão
intermediário vigente); e o longo, onde as
médias anuais não podem exceder o valor de
40 μg·m-³ (padrão intermediário vigente).
Os resultados obtidos para período de
curta exposição (24 horas) são apresentados

Figura 7.32: Mapa das (a) máximas concentrações médias diárias de MP10
estimadas por receptor no Cenário Turbinas; (b) rosa dos ventos para todo
o período; (c) distribuição de frequência horária das TOP1000
concentrações médias (barras) e suas respectivas alturas de CLA (metros,
linha vermelha),velocidade do vento (m.s-1, linha azul) e (d) rosa de
poluição dos TOP1000 eventos.
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Figura 7.33: Mapa das (a) máximas concentrações médias anuais de
MP10 estimadas por receptor no Cenário Turbinas; (b) rosa dos ventos
para todo período; e (c) ranking das 10 maiores concentrações anuais e
suas respectivas coordenadas geográficas.

Figura 7.34: Mapa das (a) máximas concentrações médias diárias de SO2
estimadas por receptor no Cenário Turbinas;
(b) rosa dos ventos para todo o período; (c) distribuição de frequência
horária das TOP1000 concentrações médias (barras) e suas respectivas
médias de CLA (metros, linha vermelha), velocidade do vento (m.s-1,
linha azul) e (d) rosa de poluição dos TOP1000 eventos

d) Dióxido de Enxofre (SO2)
Segundo a Resolução CONAMA
491/18 as concentrações de SO2 devem ser
avaliadas em dois períodos distintos de
exposição: o curto, onde as médias diárias de
24h não devem ultrapassar 125 μg·m-³ (padrão
intermediário vigente); e o longo, onde as
médias anuais não podem exceder o valor de
40 μg·m-³ (padrão intermediário vigente).
De maneira geral os resultados obtidos
para o poluente SO2 apresentaram os mesmos
padrões que os apresentados para o MP10, em
que todos os eventos simulados apresentam
concentrações inferiores aos padrões de
qualidade do ar, sendo as maiores simuladas
localizadas na porção offshore (Tabela 7.10,
Figura 7.34 e Figura 7.35).

Tabela 7.10: Ranking das 30 maiores concentrações médias em 24h de
SO2 para o Cenário Turbinas

Figura 7.35:Mapa das (a) máximas concentrações médias anuais de SO2
estimadas por receptor no Cenário Turbinas;
(b) rosa dos ventos para todo o período; e (c) ranking das 10 maiores
concentrações anuais e suas respectivas coordenadas geográficas.

e) Hidrocarbonetos Totais (HCT)
O
poluente
HCT
não
está
regulamentado na Resolução CONAMA
491/18, nem em sua versão anterior, a
Resolução CONAMA 03/90, e nem nos padrões
de qualidade do ar estabelecidos pela Agência
Ambiental Americana (EPA) e Organização
Mundial da Saúde (OMS), usados como
referência em todo o mundo. A grande
dificuldade de estabelecer padrões de
qualidade do ar para o HCT está na quantidade
de espécies envolvidas neste agrupamento e,
principalmente, pela natureza altamente reativa
destas espécies. Isto é, alto poder de
reatividade com os demais componentes da
atmosfera, o que torna as concentrações de
HCT extremamente variáveis. Por isso, definir
os impactos na saúde e no meio ambiente
produzido por cada uma destas espécies é uma
tarefa
árdua.
Desta
forma, seguindo
procedimentos comuns em outros estudos do
gênero, apresenta-se nessa seção apenas a
análise das maiores concentrações médias no
período de 3 horas, assim como a
espacialização das máximas concentrações
conforme solicitado pelos órgãos ambientais no
país.

se

Diferente dos demais poluentes, notaque as maiores concentrações nas

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
7. ESTIMATIVA DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA

7 - 64

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…

proximidades das fontes emissoras sobre o
continente e não sobre o mar (Figura 7.36). Um
resultado esperado, visto que as maiores
emissões destes poluentes ocorrem em terra
firme. No que tange os períodos preferenciais
de ocorrência para as TOP 1000 concentrações
médias, nota-se em Figura 7.36c que o período
da madrugada é o predominante. De acordo
com Figura 7.36b e Figura 7.36c, as condições
meteorológicas mais favoráveis para a
ocorrência de elevadas concentrações são
ventos fracos (na maior
parte dos eventos < 1 m.s-1) e CLA’s pouco
espessas (< 60 metros). Em relação aos
quantitativos, observa-se que a máxima
concentração simulado foi de 317,30 mg·m-³,
localizando sobre o continente, nos arredores
das fontes emissoras (Figura 7.36a).
Entretanto, se torna difícil qualquer conclusão
sobre a qualidade do ar referente a este
poluente, já que não há um padrão de
qualidade do ar que possa ser utilizado como
referência.

média (Tabela 7.11)e o mapa de dispersão
para as máximas concentrações médias
estimadas em cada receptor de grade (Figura
7.37).
Especificamente sobre o ranking das
30 maiores concentrações médias em 1 hora
(Tabela 7.11), verificam-se que os eventos
ocorrem em apenas 3 receptores de grade
diferentes, um localizado próximo as fontes
emissoras marítimas e outros dois próximos às
fontes terrestres (Figura 7.37a). Quanto aos
horários de ocorrência das 30 maiores,
destacam-se o período da manhã, com ventos
predominantemente de Nordeste. Porém, sem
um padrão de CLA’s predominantemente
baixas, variando de 377 a 946 metros de altura.
Nota-se também que algumas das maiores
concentrações ocorreram sob condições de
vento forte (> 8 m.s-1), com temperaturas
relativamente mais baixas que permitiram o
domínio das forçantes mecânicas na expansão
da CLA. Em relação aos quantitativos, não se
verificam concentrações que excedem ao
respectivo padrão, sendo a 1ª máxima
simulada de 198,53 μg·m-³ e a 30ª 120,78
μg·m-³. O que demonstra uma abrupta
diminuição nas concentrações (40%) logo entre
primeiras posições dos possíveis 446.803.800
eventos modelados.

Figura 7.36: Mapa das (a) máximas concentrações médias em 3h de HCT
estimadas por receptor no Cenário Turbinas;
(b) rosa dos ventos para todo o período; (c) distribuição de frequência
das TOP1000 concentrações médias (barras) e suas respectivas médias
de CLA (metros, linha vermelha), velocidade do vento (m.s-1, linha azul)
e (d) rosa de poluição dos TOP1000 eventos.

Cenário Motores
Apresenta-se
nessa
seção
os
resultados das simulações apenas pelas fontes
do projeto do Parque Termoelétrico PNF
Cenário Motores.
Tabela 7.11: Ranking das 30 maiores concentrações médias em 1h de
NOX para o Cenário Motores

f) Óxidos de Nitrogênio (NOX)
O poluente NO2 é avaliado sob dois
períodos de exposição, concentração média
em uma hora, cujo padrão é de 260 μg·m-³, e o
anual, 60 μg·m-³. Ressalta-se que apesar do
poluente regulamento ser o NO2, apresentamse os resultados para todos os óxidos de
nitrogênio (NOX) de modo a atender as usuais
instruções técnicas do INEA.
No tocante ao período curto de
exposição, isto é, 1 hora, apresentam-se os
resultados para as 30 maiores concentrações

Em Figura 7.37 apresentam-se a
distribuição
espacial
das
máximas
concentrações médias horárias de cada
receptor de grade, e os principais parâmetros
relacionados as 1000 maiores concentrações
estimadas para o Cenário Motores (TOP 1000).
As maiores concentrações estão associadas
principalmente aos ventos de Nordeste (Figura
7.37d), os mais típicos da região. Entretanto,
todos os ventos do setor Norte se mostram
relevantes para obtenção da pluma das
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máximas concentrações (Figura 7.36a). A partir
de Figura 7.37c observam-se novamente
máximas concentrações
ocorrendo
em
momentos em que as forçantes mecânicas
predominam na CLA, fazendo com que as
tipicamente altas CLA’s do período da tarde
fiquem mais baixas que o normal, diminuindo o
volume de ar disponível para dispersão da
pluma de NOX.

Figura 7.37: Mapa das (a) máximas concentrações médias horárias de
NOX estimadas por receptor no Cenário Motores; (b) rosa dos ventos de
todo o período; (c) distribuição de frequência horária das TOP1000
concentrações médias (barras), e suas respectivas médias de CLA
(metros, linha vermelha), velocidade do vento (m.s-1, linha azul) e (d)
rosa de poluição dos TOP1000 eventos

Os resultados para o período de longa
exposição, isto é, anual (Figura 7.38), também
não demonstram qualquer valor excedente ao
respectivo padrão. A máxima concentração
simulada (8,69 μg·m-³) é pouco significante
diante dos 60 μg·m-³ estabelecidos como limite
(Figura 7.38c). As maiores concentrações
médias anuais foram simuladas seguindo o
regime de vento predominante na região, os
ventos de Nordeste (Figura 7.38b) dirigidos
pelo Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul
(ASAS). Como o empreendimento contempla
dois núcleos distintos de fontes emissoras
(continentais e marítimas), o mapa de
dispersão anual mostra duas plumas
associadas a estes dois núcleos de fontes, que
respondem ao fluxo predominante de Nordeste
(Figura 7.38a).

Figura 7.38: Mapa das (a) máximas concentrações médias anuais de NOX
estimadas por receptor no Cenário Motores; (b) rosa dos ventos para
todo o período e; (c) ranking das 10 maiores concentrações anuais e suas
respectivas coordenadas geográficas

g) Monóxido de Carbono (CO)
Segundo a Resolução CONAMA
491/18, o poluente CO deve ser avaliado em
um período de exposição de 8 horas, não
devendo exceder o limite de 9 ppm ou 10.000
μg·m-³. O CO integra a lista dos poluentes com
PNQAr já estabelecidos em carácter definitivo
(Padrão Final). Portanto, são apresentados
respectivamente nas Tabela 7.12 e Figura 7.39,
o ranking e o mapa com as maiores
concentrações de CO estimadas para o período
entre 2014 a 2018 no Cenário Motores.
Os quantitativos são significativamente
inferiores ao respectivo padrão (Tabela 7.12),
sendo a maior concentração média simulada de
199,48 μg·m-³, o que representa cerca de 2%
do padrão para este poluente. É possível
destacar por meio da Tabela 7.10 e Figura 7.39
que os receptores mais recorrentes estão sobre
o continente, uma vez que o projeto adaptado
para motores possui mais emissões de CO em
relação ao projeto para Turbinas. De maneira
geral as TOP1000 concentrações ocorrem
preferencialmente durante o período diurno
(Tabela 7.12 e Figura 7.39c), onde os ventos
são relativamente mais intensos neste período
associados ao acoplamento da brisa marítima
e o ASAS (Figura 7.39a e Figura 7.39d). A
hipótese que se apresenta para explicar tais
concentrações no período diurno são as alturas
mais baixas das fontes deste cenário, que por
sua vez interagem mais com as edificações sob
ventos de Nordeste.

Tabela 7.12: Ranking das 30 maiores concentrações médias em 8h de CO
para o Cenário Motores
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Figura 7.39: Mapa das (a) máximas concentrações médias de 8h de CO
estimadas por receptor no Cenário Motores;
(b) rosa dos ventos para todo o período; (c) distribuição de frequência
horária das TOP1000 concentrações médias (barras) e suas respectivas
alturas da CLA (metros, linha vermelha), velocidade do vento (m.s-1,
linha azul) e (d) rosa de poluição dos TOP1000 eventos.

h) Hidrocarbonetos Totais (HCT)

Figura 7.40:Mapa das (a) máximas concentrações médias em 3h de HCT
estimadas por receptor no Cenário Motores; (b) rosa dos ventos para
todo o período; (c) distribuição de frequência das TOP1000
concentrações médias (barras) e sua respectivas médias de CLA (metros,
linha vermelha), velocidade do vento (m.s-1, linha azul) e (d) rosa de
poluição dos TOP1000 eventos.

7.5.7

O
poluente
HCT
não
está
regulamentado na Resolução CONAMA
491/18, nem em sua versão anterior, a
Resolução CONAMA 03/90, e nem nos padrões
de qualidade do ar estabelecidos pela Agência
Ambiental Americana (EPA) e Organização
Mundial da Saúde (OMS), usados como
referência em todo o mundo. A grande
dificuldade de estabelecer padrões de
qualidade do ar para o HCT está na quantidade
de espécies envolvidas neste agrupamento e,
principalmente, pela natureza altamente reativa
destas espécies. Isto é, alto poder de
reatividade com os demais componentes da
atmosfera, o que torna as concentrações de
HCT extremamente variáveis. Por isso, definir
os impactos na saúde e no meio ambiente
produzido por cada uma destas espécies é uma
tarefa
árdua.
Desta
forma, seguindo
procedimentos comuns em outros estudos do
gênero, apresenta-se nessa seção apenas a
análise das maiores concentrações médias no
período de 3 horas, assim como a
espacialização das máximas concentrações
conforme solicitado pelos órgãos ambientais no
país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fundamentado
nas
informações
apresentadas, acredita-se que as bases de
dados imprescindíveis para o sucesso da
modelagem da dispersão de poluentes foram
utilizadas de maneira responsável e atendem
aos propósitos do Estudo de Dispersão
Atmosférica. Uma vez que, seguiu-se as
recomendações
do
órgão
ambiental
competente e as boas práticas de modelagem.
No
tocante
à
viabilidade
do
empreendimento, os resultados demonstram
que os dois projetos apresentados para o
Parque Termoelétrico PNF não impactariam a
qualidade do ar da região de modo a torná-la
degradada. Contudo, recomenda-se que a
operação do empreendimento conte com um
programa de gestão da qualidade do ar no qual,
além do controle e do monitoramento contínuo
das emissões nas chaminés, seja prevista a
instalação de uma estação automática de
monitoramento meteorológico e de qualidade
do ar, permitindo o acompanhamento das
condições próximo às áreas de maiores
concentrações.

Apesar das emissões serem diferentes
entre os cenários Turbinas e Motores, isso não
se refletiu sobre os resultados, visto que as
maiores concentrações simuladas foram
exatamente as mesmas nos dois cenários
(Figura 7.40 e Figura 7.41). Este fato pode ser
explicado por serem as fontes em comum entre
os cenários as maiores. Visto que não existem
padrões para a classe de compostos HCT e as
diferentes espécies podem produzir efeitos
distintos sobre o meio ambiente, nada pode ser
afirmado sobre os resultados simulados.
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A Análise de Risco das atividades
em terra e no mar do Parque Termoelétrico
PNF foi realizada de acordo com as
seguintes etapas:
• Definição dos objetivos da análise e
delimitação das fronteiras abrangidas
pela análise, tomando-se como base a
Instrução Técnica nº 02/2020 do INEA.
• Identificação dos cenários de acidentes
relacionados
com
as
instalações
industriais através da aplicação da técnica
de Análise de Risco chamada Análise
Preliminar de Perigos (APP).

8. ANÁLISE DE RISCO
O presente Capítulo do Relatório de
Impacto Ambiental - RIMA referente do Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense e suas
atividades complementares, consiste na
Análise de Risco do empreendimento e foi
elaborado em parceria com a empresa
especializada Caf Química Ltda na pessoa de
seus técnicos: Engenheiro Químico e de
Segurança Daniel Gama – CRQ: 03312960 –
3ª região; Engenheiro Químico e de
Segurança Jeferson Chaves de Medeiros –
CREA/RJ: 5384/82; Engenheiro Químico e de
Segurança Mônica Ximenes de Lima Mesquita
– CRQ: 03314044 – 3ª região.
8. 1.

8. 3. CO N CLU S ÃO
Em relação as instalações no mar,
face à distância do píer de transferência de
GNL para o litoral (6,5 km) e do
afastamento da população em relação a
área do Parque Termoelétrico PNF onde
chega o gasoduto, as áreas vulneráveis
aos efeitos dos cenários de acidentes
mesmo sendo significativas não alcançam
áreas
com
ocupações
sensíveis
(residências, igrejas, escolas, etc...).
Portanto, as possíveis consequências dos
acidentes nesta operação afetará somente
os empregados do píer e dos navios
envolvidos na operação de transferência.
Em relação as atividades em terra
apesar de alguns efeitos apresentarem
grandes alcances, o afastamento das
áreas ocupadas pela população externa
em relação aos locais de origem dos
eventos acidentais das atividades em
terra, garante que nenhuma ocupação
sensível (residências, igrejas, escolas,
etc...) será atingida pelos efeitos que
geram 1% de fatalidade ou pelo limite
inferior de inflamabilidade da nuvem
inflamável.
Portanto, com estes resultados
podemos afirmar que as operações do
Parque
Termoelétrico
Porto
Norte
Fluminense, em suas atividades em terra e
no
mar
atendem
ao
critério
de
aceitabilidade de risco utilizado pelo INEA
para atividades industriais.

O BJ E TO E ES CO PO DO
TRA BA LHO

O objetivo deste relatório consiste na
Análise do Risco (identificação dos perigos,
avaliação das atividades onshore e offshore do
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminente,
envolvendo:
• Nas atividades em terra: as atividades de
descarga de GNL por embarcação
supridora (LNGC) para embarcação de
armazenamento e regaseificação no
terminal marítimo e envio do gás natural por
gasoduto submarino com 6,5 Km de
extensão para as Usinas Termoelétrica UTE Porto Norte Fluminense. Inclui
também uma operação de transferência de
petróleo por dois dutos de 32” e 6,5 km, do
terminal marítimo para a área de tancagem
localizada na UTE PNF.

• Nas atividadesno mar as atividades das
UTEs, da UPGN, da Estação de
Regaseificação, do Parque de Tancagem
de Petróleo e do gasoduto terrestre.
8. 2.

SU M ÁR IO E X E CUT I V O

O
estudo
foi
desenvolvido
empregando-se técnicas de análise de
risco amplamente conhecidas, constituídas
de um conjunto de procedimentos
qualitativos, cuja aplicação sistemática
resulta na identificação dos perigos
potenciais decorrentes da operação de
uma instalação industrial e na avaliação
dos efeitos físicos e do risco devido a
liberação de substâncias tóxicas e/ou
inflamáveis.

8. 4.
DE S CR IÇ ÃO D A S
IN ST ALA ÇÕ E S E SI S TE MA S
O primeiro passo para a realização
de um estudo de análise de riscos é a
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emanação de material particulado. O gás
natural oferecido atualmente é a melhor
alternativa no que tange à proteção da
natureza e à melhoria da qualidade de vida
nos centros urbanos, uma vez que as
emissões de óxido de enxofre também são
desprezíveis.

compilação de dados relativos às
características
do
empreendimento
necessários para o desenvolvimento do
trabalho.
Aqui
são
apresentadas
informações que serviram de base para o
estudo, tais como: descrição geral das
instalações, descrição do processo,
descrição dos sistemas de proteção e a
ocupação da vizinhança.
8.4.1.

O gás natural que abastecerá as
UTEs do Parque Termoelétrico PNF terá
como origem o GNL, Gás Natural
Liquefeito, ou LNG – “Liquified Natural
Gas” que será fornecido através de
embarcações do tipo LNGC – “Liquified
Natural Gas Carrier (sea vessel)”.

Descrição geral das instalações

A
implantação
do
Parque
Termoelétrico PNF é justificada por
motivos de geração de energia elétrica
segura, não havendo a preocupação com
fatores hidrológicos e/ou climatológicos,
utilizando o gás natural, combustível que
proporciona um baixo impacto ambiental
em
comparação
com
os
demais
combustíveis fósseis.

O GNL será regaseificado através
de sistemas de regaseificação instalados
em uma embarcação do tipo FSRU –
“Floating Storage Regasification Unit”, que
além de regaseificar o GNL, esta
embarcação
também
servirá
para
armazenar este combustível.

O parque termoelétrico Porto Norte
Fluminense,
quando
totalmente
implantado,
terá
as
seguintes
características:
• Duas UTEs de ciclo combinado, a gás
natural com potência de 1,7GW cada
unidade, denominadas UTE Porto Norte
Fluminense I e UTE Porto Norte
Fluminense II;
• Estação de Regaseificação offshore;
• Gasoduto marítimo de 6,5km;
• Duto de combustível marítimo de 6,5km;
• Sistema de ancoragem sem cais para
atracação de embarcações;
• Gasoduto terrestre de 22Km;
• Tubulação de abastecimento de água
com captação no Rio Itabapoana;
• Unidade de Processamento de Gás
Natural – UPGN;
• Terminal de Petróleo;
• Parque de tancagem de petróleo e
• Estação de Tratamento de Água.

O gás natural é o combustível a ser
utilizado nas UTEs e este gás natural será
fornecido através das embarcações FSRU
– “Floating Storage Regasification Unit”
que estarão atracadas no sistema de
atracação sem cais a ser instalado no PNF,
ou através de embarcações de Gás Natural
Comprimido - GNC (Compressed Natural
Gas - CNG carrier ships).
8.4.2. Gás Natural – GNL
O GNL será importado, visto que no
Brasil não existem plantas de liquefação
(processo industrial que transforma do gás
natural em GNL) porém nesta fase de
licenciamento ainda não foi definido o
fornecedor e a origem deste insumo,
entretanto é importante informar que o
produto a ser importado deverá atender as
exigências da ANP.
O GNL é o Gás Natural (GN), que
após passar pelo processo físico de
liquefação torna-se líquido à pressão
atmosférica e temperatura criogênica de 162°C. Durante o processo de liquefação,
o
volume
do
GNL
é
reduzido
aproximadamente 600 vezes, ou seja, 1 m³
de GNL equivale a 600 m³ de GN,

A utilização de gás natural na
geração
de
energia
elétrica
trará
benefícios, como a redução da poluição
atmosférica pela queima de combustível
isento de enxofre, com queima completa e
límpida, com emissões desprezíveis de
monóxido de carbono e de fuligem, e sem
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viabilizando economicamente o transporte
a longas distâncias.
O fornecimento de GN via GNL,
será realizado através de uma planta de
regaseificação do GNL, instalada dentro de
um navio adaptado para esta função
(FSRU), o qual ficará ancorado no sistema
sem cais do Porto Norte Fluminense. Este
navio tem também a função de armazenar
o GNL.
Fonte: https://www.jatinverma.org/compressed-natural-gas-cng-terminal-at-bhavnagar

Figura 8.2: Compressed Natural Gas (CNG) Terminal At Bhavnagar Gujarat govt. grants approval for CNG port terminal at Bhavnagar

8.4.3. Sistema de transferência do gás
natural do terminal de regaseificação

As especificações do gasoduto,
bem como do terminal de regaseificação
serão descritas nos itens unidade de
regaseificação e gasoduto.

offshore até as UTEs
O gás natural (GN) será transferido
através de gasoduto submarino exclusivo
de aproximadamente 6,5 km de extensão,
com origem no terminal de regaseificação
offshore ou da embarcação de GNC até as
UTEs PNF-I e PNF-II.

O processo de produção de energia
das UTEs PNF-I e PNF-II, terá o gás
natural para a geração de energia e a água
para o sistema de refrigeração como
principais insumos.

A figura 8.1 abaixo exemplifica
algumas das possibilidades possíveis:

O gás natural que será fornecido
para as UTEs PNF-I e PNF-II não será
armazenado e seguirá diretamente para o
sistema de combustível interno que
estabelece a operação adequada do fluxo
de combustível para a turbina a gás,
mantendo o controle da pressão e grau de
pureza.

Figura 8.1:Esquema ilustrativo da embarcação tipo FSRU ou

8.4.4. Sistema de ancoragem sem cais

LNGC – Liquified Natural Gas Carrier

Existem
diversas
formas
já
testadas e aprovadas pelos órgãos
ambientais para ancorar de forma segura
uma embarcação.

• FSRU – Floating Storage Regasification
Unit.
(Navio
de
Armazenagem,
Regaseificação);
• FSU – Floating Storage Unit. (Navio de
Armazenagem);

A forma de atracar as embarcações
prevê a instalação de um sistema de
ancoragem que irá operar sem cais. Este
sistema
poderá
ser
através
de
equipamento
que
permitirá
que
a
embarcação gire completamente num raio
de 360º, de acordo com a ação das
correntes e ventos locais, ao mesmo tempo
que permite o engate do início do gasoduto
à FSRU por meio de um riser flexível, ou
através de sistema de atracação fixa com
ou sem molhes de proteção.

• LNGC – Liquified Natural Gas Carrier
(Navio de transporte de GNL – Gás
Natural Líquido
• JRU – Jetty Regasification Unit. (Molhe
de Regaseificação)
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Dentre os vários modelos de
ancoragem sem cais que apresentam
impactos ambientais similares, a opção
que será apresentada é a que apresenta
impactos de maior magnitude.

8.4.5. Detalhamento do píer de
atracação
A plataforma de operação do píer
que servirá para atracar as embarcações
consistirá de duas lajes de concreto
armado, sendo uma na cota +5,50 metros,
em forma de dois retângulos, sendo um
com dimensões de 20 metros por 40
metros e o outro, contíguo, com dimensões
de 20 metros por 10 metros. A outra laje,
na cota +8,00 metros, possuirá a forma
retangular, com dimensões de 60 metros
por 60 metros, com uma abertura na faixa
central da plataforma, com dimensões de
10 metros por 40 metros e dois vãos
laterais de 2 metros por 20 metros para
comunicação com a laje inferior.

A atracação está prevista ser
implantada em um local cuja profundidade
natural seja de aproximadamente -15m.
Esta profundidade permitiria que a
atracação dos navios sem a necessidade
de dragagem, visto que o calado destas
embarcações é de 12m. A distância da
costa até -15m é de aproximadamente 6,5
km.
As figuras 8.3 e 8.4 apresentadas
abaixo ilustram o sistema de atracação
proposta.

Na laje de cota +8,00 serão
instalados
além
dos
braços
de
carregamento,
os
seguintes
equipamentos: torres de acesso aos
navios, em ambos os berços, unidades
hidráulicas de movimentação dos braços,
acumuladores, torres de iluminação e de
posicionamento dos canhões monitores.
O prédio da Casa de Controle será
construído na laje de cota +8,00, com dois
andares, com 60 m² em cada andar, sendo
o andar inferior destinado para a instalação
de vestiário, sanitário e copa e o andar
superior para a Sala de Controle;

Figura 8.3: Projeto Conceitual - detalhe da atracação cota -15m

Na laje da cota +5,50 serão
instaladas as tubulações, os acessórios e
a bacia de contenção, além de do scraper
do duto submarino.
Os
dolphins
de
atracação
consistirão de blocos de concreto armado
apoiados sobre estacas, dimensionados
para receber a força de impacto decorrente
da atracação do maior navio de projeto. Os
dolphins de amarração consistirão em
blocos de concreto armado apoiados sobre
estacas, devendo ser dimensionados para
absorver as forças de amarração atuando
no espectro de 45 a 135 graus no plano
horizontal.

Figura 8.4: Detalhe do local de atração

As imagens a seguir melhor ilustram o
acima descrito.
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que as embarcações fiquem ancoradas em
águas abrigadas.
Em qualquer das soluções de
atracação a ser adotada o abastecimento
do GNL para a FSRU será realizado
conforme a necessidade de carga, visto
que a FSRU também tem como função o
armazenamento de GNL e ele será
realizado por meio de um navio metaneiro
supridor, também conhecido por LNGC –
“Liquified Natural Gas Carrier (sea
vessel)”.
A transferência do GNL da
embarcação LNGC para a embarcação
FSRU deverá seguir as melhores práticas
internacionais para operações deste
combustível, assim sendo, o LNGC
acostará a contrabordo, em uma operação
denominada “Ship to Ship” – STS, e a
operação se dará utilizando tripulação
própria das duas embarcações.

Figura 8.5: Pier do Porto de Pecem – Ceará

8.4.6.Descarga de gás natural
Considerando que o Terminal do
Parque Termoelétrico PNF por sua
conformação possibilita diferentes formas
de atracação, se faz necessária a
descrição de diferentes modos de
descarregar o GNL.

Figura 8.6: Pier duplo

No caso acima as embarcações
(FSRU e FSU, LNGC ou LNC) irão atracar
em cada lado do píer de atracação, mas
existe a possibilidade de o projeto prever
que somente a FSRU irá atracar no píer,
deixando que a embarcação FSU ou LNGC
atraque a costado, para poder realizar a
descarga do LNG.

Descarga em plataforma de operações terminal sem cais de atracação
A embarcação que terá a função de
armazenar o GNL e realizar a operação de
regaseificação
(FSRU
ou
FSU)
permanecerá atracado junto a uma face
(berço
interno)
da
plataforma
de
operações, sendo prevista a atracação dos
navios supridores junto à face oposta
(berço externo).

Esta solução também pode ser
utilizada
para
embarcações
de
combustível, água ou qualquer outro
granel
líquido.
A
atracação
das
embarcações sem a construção de cais,
não prevê dragagem, visto que iremos
buscar a profundidade natural de -15m,
suficiente para a classe de navios que
vamos trabalhar.

O Terminal sem cais possuirá uma
plataforma de operações com 60 m de
largura por 50m de comprimento, quatro
dolphins de atracação, quatro dolphins de
amarração e passarelas interligando as
estruturas.

Na proposta que o empreendedor
está apresentando existe a necessidade
de se construir um mole de proteção para

A estrutura do futuro Píer de GNL
não deverá se limitar ao número de braços
utilizados pelo Projeto GNL. A mesma
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atracação, bem como em dois outros de
amarração previstos.

deverá possuir bases reservas para
Instalação de braços de carregamento
extras.

Os dolphins de amarração serão
equipados com engates de escape rápido
para cargas de 200 tf (toneladas força) e
100 tf acionados por controle remoto e à
prova de explosão. Em cada dolphin de
atracação, é prevista a instalação de um
engate de escape rápido para cargas de
até 100 tf também acionado por controle
remoto e à prova de explosão. Todos os
gatos serão equipados com cabrestantes.

Equipamentos
Sobre a plataforma de operações, é
prevista a instalação dos seguintes
equipamentos:
• Braços de Carregamento;
• Casa de Controle;
• Linhas criogênicas de transferência;
• Componentes auxiliares ao sistema de
carregamento/descarregamento;

Movimentação de transferências do gnl e do
gás natural

• Lançador de PIG de 28” a ser instalado
sobre a plataforma de operações em um
espaço disponibilizado com dimensões
de 4 m X 25 m;

Para a movimentação de produto
da embarcação supridora de GNL (LNGC)
para a embarcação de armazenamento e
regaseificação
(FSRU)
serão
desenvolvidas facilidades no Píer, para a
transferência em aproximadamente 15
horas de toda a carga de GNL, através de
linhas criogênicas e de braços de
carregamento. A operação deverá ser
apoiada por pessoal local e pela tripulação
dos navios.

• Dois canhões de água para combate a
incêndio a serem instalados sobre duas
plataformas metálicas com 9,0 m2.
Construções auxiliares
Está prevista a execução sobre a
plataforma de duas estruturas para acesso
a navios com 9 m² de área e 17 m de altura.
Para a casa de controle, foi prevista uma
edificação em dois níveis, com 60m² de
área em cada nível.

A descarga do gás natural da
embarcação
de
armazenamento
e
regaseificação (FSRU) se dará a uma
vazão máxima de até 20 MM Nm³/d com
temperaturas mínima de 5°C e na pressão
de 100 kgf/cm² na saída da embarcação
FSRU.

Atracação/amarração

A operação de transferência de gás
se dará de forma permanente, mesmo
durante a transferência de GNL do navio
supridor para o Navio Cisterna. Após a
revaporização, o GN pressurizado é
transferido via braços de carregamento do
navio Cisterna, de volta para o Píer
(FSRU), onde após passar pela estação de
medição (EMED), interliga-se à malha de
exportação de Gás Natural.

Foram
adotadas
as
recomendações do OCIMF (Oil Companies
International Marine Forum) para a
definição do arranjo das estruturas de
atracação e amarração.
Para atracação da FSRU, foram
previstos dois dolphins espaçados de
110m e para atracação dos navios
supridores, cujos comprimentos variam de
220 m a 320 m, foram previstos dois
dolphins espaçados de 88 m.

Sistema para carregamento/descarregamento
de GNL/GN pressurizado

Para amarração dos cabos de
través, foram previstos quatro dolphins de
amarração,
tendo
sido
previsto
a
amarração dos springs nos dolphins de

A operação de transferência de gás
se dará de forma permanente, mesmo
durante a transferência de GNL da
embarcação supridora (LNGC) para a
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embarcação
de
armazenamento
regaseificação (FSRU).

máxima de até 10.000 m³/h, evitando
dessa forma sobrestadia, bem como o
escoamento de até 20 MM Nm3/d de GN
pressurizado para a malha de gasodutos
existente.

e

Toda a operação de regaseificação
do GNL será de responsabilidade da
tripulação
da
embarcação
de
armazenamento (FSRU), que deverá
manter um quadro permanente de
operadores a bordo.

Para o descarregamento do GNL
serão utilizadas as bombas de carga da
embarcação supridora. Após passagem
pelo manifold (coletor) deste navio o GNL
será transferido para a embarcação de
armazenamento e regaseificação (FSRU)
pelos braços de descarregamento /
carregamento,
que
estarão
interconectados por linhas criogênicas de
transferência. Todo o sistema, braços de
carregamento / descarregamento, linhas
criogênicas, bem como seus componentes
auxiliares – HPU (Hydraulic Power Unit),
Hydraulic Accumulators, Sistema de Purga
com Gás Inerte e Casa de Controle, ficará
instalado no píer.

Transbordo de carga de navios
Está prevista a instalação, no Píer,
dos seguintes dispositivos para carga e
descarga do GN Pressurizado:
•

Berço interno (onde ficará atracado a
embarcação FSRU);

•

03 braços de GNL (2 para líquido + 1
para retorno de vapor);

•

02 braços de GN pressurizado;

•

Berço externo (onde atracarão os
navios supridores de GNL).

As linhas de transferência serão em
aço inoxidável, com diâmetro nominal
aproximado de 20”.Todos os braços serão
dotados de sistema de desengate de
emergência (Quick Release Valves), com
válvulas de fechamento rápido, que atuará
em caso de operação anormal que possa
comprometer a integridade estrutural do
sistema
de
carregamento
/
descarregamento.

Serão instaladas linhas criogênicas
para
interligação
dos
braços
de
carregamento / descarregamento, entre os
berços do píer. O dimensionamento e a
localização exata das linhas e a definição
das válvulas necessárias deverão ser
realizados no projeto básico.
A instalação dessas linhas deverá
ser realizada de forma a respeitar todas as
normas de segurança aplicadas pelos
órgãos certificadores e de controle.

Figura 8. 8:Braços de carga e descarga de GNL

As operações de transferência de
GNL de uma embarcação supridora
(LNGC)
para
a
embarcação
de
armazenamento e regaseificação (FSRU)
serão do tipo Ship-to-Ship que poderá ser
via braço de carregamento ou mangote
criogênico e serão realizadas conforme as
normas para este tipo de operação, além
observar os itens e condições abaixo:

Figura 8.7: Esquema dos fluxos envolvidos em um projeto de GNL
(adaptado da ABS Consulting, 2007) fonte ANP

O sistema tem por finalidade
realizar o transbordo de GNL da
embarcação supridora (LNGC) para a
embarcação
de
armazenamento
e
regaseificação (FSRU), a uma taxa
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• A Unidade de Regaseificação será
instalada em uma profundidade de 13m
de forma que possa permitir que as
embarcações
supridoras
(LNGC)
possam a atracar sem a necessidade de
realizar a dragagem ou a criação de um
canal de aproximação.

• Um mínimo de quatro braços ou
mangotes padrão, de 16 polegadas, 90
bar, sendo dois para GNL, um para
retorno de vapor e um sobressalente
(híbrido) instalados na FSRU;
• A vazão de cada braço ou mangote será
de no mínimo 6.000 m³/h;

• O limite para folga abaixo da quilha
deverá ser de 10% do calado do navio,
de aproximadamente 1,2 metros, ou
seja, se considerarmos que o calado
destas embarcações é de 12 metros, a
embarcação de armazenamento e
regaseificação (FSRU) deverá ficar
ancorada em uma profundidade de no
mínimo 13,2m.

• O sistema mecânico para os braços ou
mangotes
será
concebido
para
movimentos oscilantes contínuos e com
dupla válvula de esfera e acoplamentos
com
liberação
em
emergência
acionados remotamente e conexão
/desconexão tipo hidráulica;
• O sistema de braços ou mangotes será
um sistema completo de operação,
controle e alarme integrado, será
integrado
aos
sistemas
de
regaseificação de GNL e aos sistemas
de parada de emergência;

• Recomenda-se um limite de vinte nós
para a velocidade do vento no momento
das
manobras
das
embarcações
supridoras (LNGC).
• A necessidade ou não de sinalização
será baseada nas aprovações junto à
Marinha.

• Os
braços
ou
mangotes
serão
concebidos para serviço criogênico.
• Operação de descarga de GNL – ship to
ship

Abastecimento de água
A água a ser utilizada durante a
operação com o GNL terá origem no Porto
Norte Fluminense.
8.4.7. TERMINAL DE
REGASEIFICAÇÃO
Processo
Após o recebimento do GNL do
navio metaneiro supridor, LNGC e
transferência para o navio FSRU, o GNL
passa por uma estação de medição
(EMED), para medição da vazão e
transferência de custódia. Depois de
registrada a vazão, o GNL será
armazenado em tanques, onde uma bomba
submersa de baixa pressão bombeará o
líquido para o vaso de recondensação, ou
misturará o líquido na corrente Gasosa
formada pelo BOG (Boil-Off Gas), com o
intuito de recondensar o grande volume de
Gás gerado e que não foi utilizado para as
facilidades do navio cisterna (geração de
energia).

Figura 8.9: Ship to Ship

• Assume-se um dia de descarga para um
LNGC comum. Por isso, o sistema será
concebido
para
transferir
uma
quantidade nominal de 170.000 m³ de
GNL em 16 horas de bombeamento;
• O sistema de braços ou mangotes de
transferência irá operar em todas as
condições de calado esperadas;
• O envelope de movimento para a
operação dos braços ou mangotes será
de, pelo menos, ± 2,5 m em todas as
direções;
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várias linhas, e "knocks-out" as diferenças
de pressão.

O GNL é então pressurizado
através de bombas de alta pressão e
segue para a planta de regaseificação
onde ocorre a mudança de estado físico,
passando da fase líquida (GNL) para a
gasosa (GN) à pressão de 100kgf/cm².
Então o GN passa por uma estação
de medição e é injetado na malha de
gasodutos, sendo descarregado do navio
através de braços de carregamento de GN
pressurizado.

Figura 8.10:Exemplo de Embarcação transportadora de GNL – FSU
ou LNFC

Sistema de Regaseificação

Sistema de Recondensação

A planta de regaseificação consiste
no sistema que faz a mudança de estado
físico do GNL da fase líquida para a
gasosa. Basicamente o sistema fornece
calor para o GNL em estado líquido a 162ºC, fazendo-o mudar para a fase
gasosa, e a seguir aquecendo-o, até a
temperatura de 5ºC. O GNL proveniente
dos tanques de armazenamento ou do
vaso de recondensação é bombeado em
alta pressão através de trocadores de
calor, sendo regaseificado na pressão de
100 kgf/cm², sem a necessidade de
compressão
adicional.
Podem
ser
utilizados dois sistemas de aquecimento e
regaseificação do GNL.

Composto pelo compressor de
BOG*, vaso de Knock Out** do
Compressor de BOG e vaso de
recondensação. O BOG, formado pela
expansão do GNL durante a transferência
para a tancagem, sai do tanque de
armazenamento e será misturado com o
“Quench” de GNL, a mistura vai para o
vaso de knockout, para evitar ser
condensado no compressor, danificando
do mesmo, e o gás que sai do topo desse
vaso é comprimido e mandado pra ser
utilizado nas facilidades da FSRU. O
excedente, ou a vazão total, vai
pressurizado
para
o
vaso
de
recondensação e misturado ao GNL. Com
essa pressão, a corrente torna-se líquida,
e o BOG foi então consumido.

Ciclo Aberto (OPEN-LOOP)
Nesse sistema o calor necessário
para a regaseificação do GNL é fornecido
pela água do mar. A água é bombeada (a
uma vazão máxima de 10.000 m3/hora)
para trocadores de calor, aquece um fluído
intermediário (ex: propano), e depois é
devolvida. A diferença máxima de
temperatura entre a água captada e a
devolvida para a baía deverá ser de 7°C.
Essa restrição tem como objetivo reduzir
impactos ambientais no ecossistema onde
o navio irá operar. O fluido intermediário
que foi aquecido e vaporizado pela água
do mar, aquece e vaporiza o GNL,
transferindo calor para o mesmo e sendo
resfriado de 6°C para 1°C, tornando-se
líquido. Em seguida é bombeado e
reaquecido pela água do mar. É importante
ressaltar que não há reusos possíveis para
esta água, havendo a necessidade de
devolução da mesma ao mar.

O principal papel do compressor
LNG BOG (Boil off gas) é manter a pressão
do tanque de GNL dentro da faixa
necessária. O gás entra na linha de sucção
do compressor, é comprimido e enviado
para
um
condensador
para
nova
liquefação, alimentado em uma turbina a
gás como combustível em uma usina de
geração de energia, ou é direcionado para
um gasoduto para uso como gás natural. A
temperatura de sucção do gás é
criogênica, até -160 ° C (-256degF).
* Os compressores BOG fornecem
prevenção de vazamentos, exposição de
materiais ao gás seco ósseo e rápidas
mudanças de temperatura.
** O knock out é o vaso antes da saída dos
gases para o flare - ele recebe gases de
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para a geração de energia, semelhante aos
terminais em terra.

Ciclo Fechado (CLOSED-LOOP)
Nesse sistema o calor necessário
para a regaseificação do GNL é fornecido
através da geração de vapor em circuito
fechado. Esse sistema tem um custo
operacional mais elevado que o sistema
aberto, entretanto permite que a planta de
regaseificação opere em locações onde
restrições ambientais impeçam a utilização
de água do mar no processo. Isso garante
flexibilidade em caso de necessidade de
mudança da locação do terminal. Outra
vantagem do sistema fechado é o tempo de
obras no navio, que neste sistema é menor
do que no sistema aberto (onde é
necessário construir toda a tubulação para
o uso da água do mar). O vapor gerado
vaporiza o fluido intermediário (ex. glicol),
e este troca calor com o GNL, vaporizando.
O fluido intermediário é resfriado, e deve
ser revaporizado pelo vapor, gerado pela
caldeira.

O sistema de circuito fechado
circula um meio de água doce / glicol que
é pré-aquecido pelo vapor das caldeiras do
navio, tipicamente em um trocador de calor
compacto. Este método utiliza mais 1% do
gás enviado para aquecer o fluido
circulante para vaporizar o GNL, isto é, um
consumo total de 2,5%.
Para
atender
às
diferentes
necessidades de diferentes locais e
fornecer
flexibilidade,
existe
uma
tendência de que as novas embarcações
de construção tenham capacidade de
circuito aberto e fechado. Se a descarga de
água do mar diretamente no porto for
permitida pelas autoridades locais, seu uso
é
preferido,
pois
consome
consideravelmente menos combustível,
resultando
em
menores
custos
operacionais e menores emissões de CO 2 .

Em resumo, o GNL é regaseificado
em trocadores de calor usando um sistema
de circuito aberto ou um sistema de circuito
fechado. Para o sistema de circuito aberto,
a água do mar passa uma vez e retorna ao
mar da mesma maneira que os
regaseificadores dos circuitos abertos nos
terminais terrestres. O sistema de circuito
fechado usa um meio de aquecimento
circulante - normalmente uma mistura de
água doce / glicol - que é aquecida pelo
vapor das caldeiras do navio. Isso é
semelhante
à
abordagem
de
um
regaseificador de combustão submerso
usado em terminais onshore.

Gerenciamento do Boil-Off-Gas (BOG)
Durante a operação normal (modo
de espera - sem carga), o BOG gerado a
partir do GNL nos tanques é tipicamente
0,10% - 0,15% em peso por dia (ca 3 - 5 t
/ h) dependendo da idade da embarcação.
Embarcações modernas têm melhor
isolamento e estão mais próximas de
0,10%. BOG é usado como combustível
nos sistemas de utilidade do navio.
Para uma taxa de envio de 5 mtpa
usando um sistema de circuito fechado, o
consumo de combustível típico seria 6 t / h
para geração de energia, 14 t / h para
aquecimento do fluido circulante para
vaporizar o GNL e 0,5 t / h para serviços
gerais de embarcação. total de 20,5 t / h.
Se a FSRU usa o método de malha aberta,
apenas 6 t / h de gás são necessários para
gerar a energia elétrica para as bombas de
circulação de água do mar mais os
serviços gerais, ou seja, um total de 6,5 t /
h.

O sistema de circuito aberto é o
mais simples e utiliza água do mar direta
em um trocador de calor de casco e tubo.
A água do mar é bombeada para o trocador
de calor, regaseifica o GNL e o deixa
aproximadamente 10ºC mais frio. A água
do mar é devolvida diretamente ao mar "circuito aberto". Essa abordagem de
malha aberta pode causar problemas de
permissão dos órgãos ambientais da
mesma forma que nos terminais onshore.
A energia utilizada para bombear a água
do mar através do trocador de calor
consome cerca de 1,5% do gás enviado

Este gás adicional necessário para
além do BOG durante o modo de espera
será gerado por vaporização de GNL. Para
um novo FSRU gerando apenas 3 t / h
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terrestre. A construção do terminal
começou em 15 de novembro de 2016 e,
uma vez concluída, será operada por 20
anos sob o contrato BOOT (Build-OwnOperate-Transfer).

BOG, a composição será de 3,5 t / h para
loop aberto e 17,5 t / h para loop fechado.
No caso de um antigo navio-tanque de
140.000 m3 operando a uma saída de 3
mtpa em modo de malha aberta, o BOG
produzido, aproximadamente 5 t / h,
corresponde ao consumo de combustível.
No entanto, durante a operação de
carregamento de GNL, o BOG é gerado na
tubulação da FSRU da mesma maneira
que ao abastecer tanques em terra.
Enquanto parte do gás é devolvido ao
navio-tanque de abastecimento para
preencher
o
espaço
anteriormente
ocupado pelo GNL, o excesso de gás deve
ser gerido. No caso das primeiras FSRUs
menores, o excesso de gás era queimado
nas caldeiras do navio e descartado
(despejado)
como
vapor
nos
condensadores.

Figura 8.11:Terminal de regaseificação de GNL do Bahrein - conceito

Nas
FSRUs
mais
recentes
recuperam esse excesso pelo uso de
recondensadores da mesma forma que os
terminais onshore. O BOG é contatado
com o LNG das bombas LP e condensa de
volta ao GNL antes de entrar nas bombas
HP e nos vaporizadores.

Figura 8.12:Terminal de regaseificação de GNL do Bahrein sem o
módulo de regaseificação

Quanto aos terminais em terra, o
recondensador só pode operar se houver
saída da FSRU e isto precisa ser
gerenciado, ou seja, a operação de
carregamento do navio precisa coincidir
com o envio de gás. Se isso não for
possível, um compressor de exportação 6
pode ser usado para elevar a pressão do
BOG de tipicamente 5 bar g para a pressão
de exportação.

Figura 8.13:Terminal de regaseificação de GNL do Bahrein - instalação do módulo de
regaseificação

Sistema de regaseificação instalado no píer
Figura 8.14:Terminal de regaseificação de GNL do Bahrein Teekay
LNG

Para sistema de regaseificação
também instalado no píer podemos citar
como exemplo o terminal de importação de
GNL do Bahrein que consistirá de uma
Unidade de Armazenamento Flutuante
offshore (FSU) para armazenamento de
GNL, uma plataforma de regaseificação
adjacente, gasodutos submarinos da
plataforma até a costa, uma instalação de
recebimento de gás terrestre e uma
instalação de produção de nitrogênio

8.4.8. DUTOS – SUBMARINOS E
TERRESTRES
Denomina-se dutos submarinos a
toda tubulação, os equipamentos e os
acessórios interligados, necessários ao
transporte do combustível, gás natural e
GNL desde o ponto de saída na estrutura
submarina até o ponto final localizado no
complexo termelétrico ou estação de
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válvulas
localizada
industrial do PNF.

no

espessura de no mínimo 12,7mm, serão de
aço especial com uma sobre espessura de
1,6mm, o espaçamento entre os anodos
será de 120m e a pressão do gás deverá
ser de 100 bar (nível do mar) com a
temperatura do gás entre 5º C a 10º C.

condomínio

Os dutos do empreendimento serão
divididos em duas seções: submarina e
terrestre,
distintas
pelas
técnicas
construtivas e normas aplicáveis.

A instalação dos dutos exige
planejamento e levantamentos de campo,
do solo, do substrato marinho para poder
determinar exatamente o ponto de entrada
do furo direcional e onde ele irá aflorar no
solo marinho.

Dutos submarinos
A seção submarina não enterrada
será constituída de tubos de aço de alta
resistência
com
doze
metros
de
comprimento. A tubulação será isolada da
água do mar por meio de um revestimento
externo anti-corrosivo e ânodos de
sacrifício, montados na tubulação de forma
espaçada ao longo de seu comprimento
visando proteger possíveis falhas no
revestimento anti-corrosivo.

Após
os
levantamentos
batimétricos e as sondagens pertinentes e
após a determinação do local onde ficará
ancorado as embarcações de combustível
e de armazenamento de GNL (FSRU), foi
determinado o traçado do lançamento dos
dutos (combustível, GNL e água). Este
traçado foi determinado de acordo com as
premissas de menor impacto ambiental,
menor distância entre os dois pontos
(entrada dos dutos em terra e o local que
as embarcações ficarão ancoradas.

Visto que o gás a ser transportado
estará seco, não é esperada corrosão
interna na tubulação, porém tipicamente
uma pequena película de espessura de
1,6mm é adicionada sobre a espessura
requerida pelo projeto inicial.
A parte não enterrada ainda
necessitará de revestimento de concreto
sobre
o
anti-corrosivo
visando
a
estabilidade do gasoduto no fundo marinho
quando sujeito às forças hidrodinâmicas
ambientais devido à ação das ondas e da
correnteza.

O trecho inicial da seção submarina
dos dutos será enterrado, a uma
profundidade em torno de 5 a 7 metros cuja
extensão entre a entrada dos dutos em
terra e o local que ele irá aflorar no solo
marinho terá aproximadamente 1.600m,
deste ponto em diante os dutos seguirão
apoiados no solo marinho.

Os dutos atenderão à norma ASME
B31.8, complementada pelo API 1111 no
que se refere as especificidades da seção
submarina, o duto foi dimensionado
atendendo os seguintes itens: pressão
interna, pressão externa, flambagem local
devido apenas à pressão externa,
flambagem de propagação e esforços
mecânicos combinados.

A técnica a ser utilizada para
enterrar os dutos será através de
Perfuração Direcional Horizontal. Esta é
uma técnica "sem abertura de vala" que
permite a instalação de tubos com a total
segurança, minimizando o impacto sobre o
meio ambiente (fauna, flora e moradores
locais).

O GNL a ser transportado pelo
gasoduto é classificado na categoria D dos
fluidos: Gás natural monofásico atóxico.
Será considerada a folga dimensional para
absorver efeitos térmicos e a estabilidade
de fundo.

Figura 8.15: Shore Approach

Os dutos serão fabricados por
empresas especializadas, e eles terão o
diâmetro entre 16 à 18 polegadas,
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e toda a associação de válvulas e
equipamentos necessários, que deverá
ser construída no local.

Dutos de petróleo
O Terminal possuirá uma área para
diversas
operações
destinadas
a
tancagem e bombeamento de petróleo e
receberá o produto através de dois dutos
de 6,5 km, da UTE até o píer de atracação.

VI - Captar e armazenar água oleosa
oriunda das linhas e tanques de
armazenamento
de
petróleo,
direcionando para o tanque de água
oleosa para tratamentos posteriores.

As operações envolvidas são:
I - Receber o petróleo do Terminal e
encaminhar à Tancagem através de 02
(dois) dutos de 32”. Esse caminho será
realizado por 04 (quatro) bombas,
situadas no Terminal, totalizando uma
vazão de 6.000 m³/h, além de mais 04
(quatro)
bombas
reservas
de
emergência.

8.4.9. UNIDADES TERMOELÉTRICAS
– UTE PNF I E UTE PNF II
As duas UTEs (UTE PNF - I e UTE
PNF - II) que compõe o Parque
Termoelétrico PNF, foram projetadas para
operar em ciclo combinado, produzindo
energia através de 03 turbinas a gás com
potência unitária 361.933,3 kW ou
361,9333 MW. Associadas as turbinas a
gás estão 03 geradores de energia elétrica
com potência de 402.148 kVA.

II - Através dos mesmos 02 (dois) dutos de
32” mencionados no item I, enviar o
petróleo da Tancagem ao Terminal.
Esse caminho será realizado através de
04 (quatro) bombas localizadas na casa
de bomba, presente na área de
Tancagem.

Além do uso das turbinas a gás,
busca-se utilizar os gases quentes
produzidos nessas turbinas para o
aquecimento de três caldeiras gerando
vapor a ser aproveitado em uma turbina a
vapor com potência instalada de 665.400
kW ou 665,4 MW associada a 01 gerador
de energia elétrica com potência de
739.333 kVA.

III - Enviar o petróleo do Terminal para a
Tancagem
(localizada
em
terra),
através de 01 (um) dos 02 (dois) dutos
de 32” mencionados no item I. Esse
caminho será realizado pelas mesmas
bombas situadas no Terminal, sem
associação com as bombas da
Tancagem.

O total de energia a ser produzido
por UTE será de 1.751.199,9kW, em
resumo, cada UTE terá 3 turbinas a gás
com potência unitária de 361.933,3kW
totalizando 1.085.799,9 kW e 1 turbina a
vapor
com
potência
unitária
de
665.400kW. O total produzido pelas duas
UTEs será de 3.502,39kW.

IV - Enviar o petróleo da Tancagem ao
Terminal, através do mesmo 01 (um)
duto de 32¨ mencionado no item III.
Esse caminho será realizado por
bombas localizadas na Tancagem, em
associação com as bombas situadas na
casa de bombas mencionadas em II.
Neste caso, existiria uma interligação
direta entre estes dutos e o Terminal de
Petróleo,
mas
não
existiria
a
interligação / mobilidade operacional
entre o Terminal e a Tancagem de
Petróleo. Este ponto de ligação direta
entre os dutos e o Terminal e todo seu
jogo de válvulas, deve estar dentro da
área de Tancagem de Petróleo.

Além dos equipamentos descritos,
cada uma das UTEs contará ainda com
equipamentos auxiliares comuns entre si
que correspondem:
• Torre de resfriamento;
• Condensadores;
• Sistema de óleo lubrificante;
• Sistema de tratamento de água;

V - Transferência de petróleo entre os 02
(dois) tanques de armazenamento,
através de uma nova casa de bombas,

• Sistema de tratamento de efluentes;
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• Sistema de resfriamento;

O gás e o condensado separados a
partir do gás natural que chegam pela
malha duto viária serão enviados a dois
trens de processamento de 10 milhões
m³/dia cada. Haverá sinergia entre eles,
contudo,
eles
possuirão
operação
independente, buscando redução de
investimentos e minimização de impactos
ambientais e de custos operacionais, sem
afetar a continuidade operacional e a
liberação para manutenção.

• Sistema de compressão de gás;
• Subestação elevadora;
• Linhas de transmissão;
• Sistema de admissão de ar;
• Sistema de exaustão de ar.
A imagem a seguir exemplifica as
UTEs acima descritas.

É preciso obter uma corrente de
gás especificada de acordo com padrões
técnicos definidos pela ANP, a fim de que
a transferência das áreas de produção até
as UPGNs através de gasodutos seja
realizada de forma eficiente e segura.
Dos trens de processamento, os
seguintes produtos serão gerados nas
quantidades apresentadas:
• Gás Natural especificado de acordo
com a Resolução ANP 16 / 2008 para a
Região Sudeste: 449.100 kg/h;

Figura 8.16: Imagem ilustrativa dos componentes das UTEs

8.4.10. UNIDADE DE

• Gás Rico em etano: 136.000 kg/h;

PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL

• Propano
(C3)
e
Butano
(C4),
especificados de acordo com a
Resolução
ANP
18
/
2004
e
enquadramento
da
corrosividade
através de tratamento cáustico: 191.534
kg/h;

- UPGN
Alternativamente ao GNL o Porto
Norte Fluminense poderá receber gás
natural das plataformas e este gás deverá
ser tratado em uma UPGN – Unidade de
Processamento de Gás Natural.

• C5+ estabilizado: 29.800 kg/h.

Unidade de Processamento de Gás
Natural (UPGN) é uma instalação industrial
que realiza a separação das frações
pesadas (propano e mais pesados)
existentes no gás natural, do metano e do
etano, gerando: (I) o gás seco, que contém
principalmente metano e etano; (II) o
Líquido de Gás Natural (LGN), que contém
propano e butano, que formam o Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP); e (III) a
gasolina natural (C5+).” (Fonte: Dicionário
do Petróleo).

No processamento do gás natural
úmido são produzidos o gás natural seco,
o GLP, as chamadas frações C5+
(hidrocarbonetos com mais do que cinco
átomos de carbono em suas cadeias),
etano e propano. O etano e o propano são
destinados às Centrais Petroquímicas
sendo utilizados como matérias-primas e
as frações C5+ são encaminhadas para
compor a chamada "gasolina natural".
A corrente de gás natural poderá
chegar no limite de bateria da unidade,
dentro de um alcance limitado pelas duas
composições limites, identificadas como
gás natural rico em etano e gás natural
pobre em etano

Tomando-se como base o gás
natural proveniente do Polo Pré-Sal da
Bacia de Santos, Campos ou outras bacias
essa UPGN foi projetada para processar
20 milhões m³/dia (@ 20°C e 1 atm) de gás
natural.
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A corrente de fundo das torres será
composta por componentes mais pesados
que o metano (C2+). Essas correntes
serão
bombeadas
para
as
Torres
Desetanizadoras, através das Bombas de
Entrada.

Descrição do processo
Na UPGN ocorre o fracionamento
do gás natural em produtos especificados
para atendimento às diversas aplicações
requeridas pelo mercado: GNS, etano,
propano, butano2, GLP e C5+. Cada
unidade produtiva requer características
específicas com relação às instalações de
processamento em função do teor dos
componentes presentes no gás natural.

Seção de Remoção de Gás Ácido do Gás
de Entrada
O gás proveniente do Coletor de
Condensado, assim como a corrente de
saída
do
Compressor
das
Desmetanizadoras de Entrada, serão
enviados para o Filtro Coalescedor da
Seção de Remoção de Gás Ácido do Gás
de Entrada. No filtro, pequenas gotículas
de líquidos e partículas sólidas, serão
retidas. O filtro terá duas câmaras: Câmara
Superior, onde ingressa o gás e onde se
encontraram
os
elementos
de
coalescência do filtro; e a Câmara Inferior,
onde será recolhido o líquido coalescido. À
medida que o gás atravessa os elementos
filtrantes, estes reterão as gotículas e as
partículas sólidas e o gás limpo seguirá
pelo outro extremo da câmara superior. O
líquido recolhido na câmara inferior
seguirá pelo fundo. Os hidrocarbonetos
líquidos separados do filtro serão enviados
à
Torre
Desmetanizadora
para
fracionamento. O gás de saída do filtro
(gás ácido) será aquecido e seguirá para a
Torre Absorvedora. Nesta torre, ocorrerá
a remoção de CO 2 da corrente, através da
absorção deste, em uma solução de amina
pobre. Uma parte do fluxo de gás será
desviada para atingir a especificação, sem
a necessidade de processar a totalidade.
Pela parte superior da torre, será obtido o
gás tratado saturado com água pelo
contato com a solução de amina. Para
retirar qualquer gotícula de líquido
arrastada, este fluxo de gás será enviado
ao Separador de Gás de Entrada Doce. O
gás doce de saída do separador será
misturado com a corrente de gás desviada
da Seção de Remoção de Gás Ácido, onde
a concentração de CO 2 será monitorada,
antes de ingressar na Seção de
Desidratação e Remoção de Mercúrio.

Coletor de Condensado - Sistema
Inicial de Recebimento de Gás e
Condensado
A primeira instalação a receber o
gás e o condensado é o Coletor de
Condensado, o qual tem o objetivo de
separar do gás natural, o condensado
formado durante o escoamento pelo
gasoduto. Após a separação preliminar, as
correntes gasosas e líquidas, serão
processadas separadamente, de modo a
se obter os produtos desejados. A fase
gasosa seguirá para a UPGN e a fase
condensada seguirá para a Unidade de
Tratamento de Condensado.
Unidade de Tratamento de Condensado
- UTC
O condensado proveniente do
coletor que foi recebido na primeira etapa,
agora será dividido em duas correntes e
enviadas
para
cinco
Torres
Desmetanizadoras idênticas. Estas torres
têm como objetivo principal, por meio de
separação e fracionamento, a recuperação
do metano da corrente, para maximizar a
produção de gás da unidade. As correntes
de gás rico em metano, obtidas nas Torres
Desmetanizadoras serão enviadas ao
Scrubber que funciona como um Lavador
de Gás de Regeneração e seguirão para o
Compressor das Desmetanizadoras de
Entrada. Com a pressão elevada, a
corrente será resfriada e irá incorporar a
corrente gasosa proveniente do Coletor de
Condensado, que juntas seguirão para a
UPGN.
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desidratação. Esta fração é comprimida no
Compressor de Gás de Regeneração e
depois aquecida no Aquecedor de Gás de
Regeneração. Esta porção de gás quente
ingressará no leito saturado para remover
a água acumulada durante a adsorção.

A solução de amina rica em CO 2 ,
junto com hidrocarbonetos líquidos do gás
proveniente
do
fundo
da
Torre
Absorvedora de Gás de Entrada e do
Separador de Gás de Entrada Doce, serão
dirigidas posteriormente à Unidade de
Regeneração de Amina, que já se trata de
uma Unidade Auxiliar.

O gás de regeneração úmido será
resfriado e enviado para o Scrubber, onde
a água condensada será separada do gás.
O gás separado no lavador será misturado
com o gás proveniente da linha de entrada
de gás que ingressará nos Leitos de
Desidratação. A corrente de água
separada no fundo deste mesmo vaso será
enviada para a Unidade de Regeneração
de Amina.

Seção de Desidratação e Remoção de
Mercúrio
Antes da seção criogênica, para
evitar a formação de hidrato e gelo, devido
às baixas temperaturas atingidas pelo
sistema, ocorrerá a desidratação do gás
em Peneiras Moleculares que operarão em
paralelo.
Para
complementar
a
desidratação do gás, será instalada uma
Unidade de Injeção de Inibidor de Hidratos.
A operação das peneiras será do tipo leadlag, isto é, para manter a operação
contínua das peneiras será preciso que
operem pelo menos dois leitos: um no
modo de adsorção que trabalha na
remoção de água do gás de entrada e outro
no modo e regeneração que faz a remoção
da água adsorvida. Neste processo, devido
à grande vazão de processamento,
deverão estar em operação dois leitos de
desidratação adsorvendo e um leito em
regeneração. Uma vez sendo alcançada a
saturação em um leito de adsorção,
começa o ciclo de regeneração e o leito
regenerado
voltará
a
adsorver,
assegurando uma operação contínua e
ininterrupta do sistema de Peneiras
Moleculares.

Seção Criogênica
Após a desidratação e resfriamento
do gás, este será encaminhado para a
Seção Criogênica, onde uma fração será
enviada para um Permutador gás/propano
refrigerante e outra fração será desviada.
Após o resfriamento, as duas correntes
ingressarão no Separador Frio, para
separar a fração de líquido condensado.
No Separador Frio, a corrente de gás frio
separada, será enviada para dois destinos
distintos:
Uma fração dessa corrente de gás
será enviada para o Turbo-expansor e
depois encaminhada para a Torre
Desmetanizadora; já a outra fração será
resfriada
no
Condensador
da
Desmetanizadora e encaminhada como
refluxo de topo da Torre Desmetanizadora.
A fração de líquido do fundo do Separador
Frio será vaporizada e será encaminhada
para a Torre Desmetanizadora. O gás
residual (gás de topo) da Torre
Desmetanizadora passará através do
Condensador da Desmetanizadora, e
seguirá para o compressor do Turboexpansor e por fim para os Compressores
de Gás de Venda, onde será encaminhado
para o seu destino final.

No
curso
dos
Leitos
de
Desidratação será instalado o Leito de
Remoção de Mercúrio, que removerá o
conteúdo deste poluente. Em seguida, o
gás será encaminhado para os Filtros de
Partículas com a finalidade de remover as
partículas sólidas arrastadas dos leitos dos
secadores. Na saída destes filtros, será
instalado um analisador para controle de
umidade desta corrente.
Uma fração de gás seco que sai
dos Filtros de Partículas será desviada
para a regeneração do leito, para assim
realizar a regeneração dos leitos de

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
8.ANÁLISE DE RISCO

8-15

corrente de topo do Separador de Etano
Doce seguirá para o header de distribuição
de etano.

Seção Desetanizadora
Os
líquidos
provenientes
da
Unidade de Tratamento de Condensado da
planta, assim como o condensado rico em
etano e componentes mais pesados
provenientes da Seção de Criogenia,
ingressarão na Torre Desetanizadora. A
função desta torre é separar todos os
vapores de hidrocarbonetos leves dos
hidrocarbonetos mais pesados que C3+.
Os vapores do topo da torre ingressarão ao
Condensador
da
Desetanizadora
(refrigerado por uma corrente de propano
refrigerante) e depois alimentarão o Vaso
de Refluxo. O líquido acumulado no Vaso
de Refluxo será bombeado para a torre por
meio
de
Bomba
de
Refluxo
da
Desetanizadora. O gás proveniente do
Vaso de Refluxo será enviado à Seção de
Remoção de Gás Ácido do Etano após
aquecimento no Sub-resfriador de Propano
Refrigerante e o líquido do fundo da Torre
é enviado para a Torre Despropanizadora.

A figura 8.17 a seguir iliustra o
esquema simplificado de funcionamento de
uma UPGN.

Notas: UTG - unidade de tratamento de gás natural; UTC - unidade de tratamento
cáustic o

Figura 8.17:Esquema simplificado de uma UPGN

Unidades Auxiliares
a) Sistema de Propano Refrigerante
Este sistema tem como função
assistir à UPGN, fornecendo propano
como fluído refrigerante aos sistemas onde
são requeridas baixas temperaturas. A
refrigeração requerida é obtida através de
um circuito fechado de propano. O propano
recebido da Unidade de Armazenamento
será enviado para os Vasos Acumuladores
de
Propano
e
seguem
para
os
Desidratadores, onde a água será retida.
Após a passagem pelos desidratadores, o
propano será enviado para os respectivos
equipamentos da UPGN que requerem
propano como fluído refrigerante.

Seção de Remoção de Gás Ácido do
Etano
Após uma prévia medição de teor
de CO 2 , todo gás separado na Torre
Desetanizadora, será enviado para o Filtro
de Entrada da Absorvedora de Etano que
depois alimentará a Torre Absorvedora de
Etano. A remoção dos gases ácidos será
realizada por absorção com uma solução
aquosa de amina. A solução de amina rica
obtida nesta seção será regenerada na
seção de regeneração de amina em uma
Unidade Auxiliar da UPGN. Na parte
superior da torre será separado o gás
tratado que se encontra saturado com
água pelo contato com a solução de amina.
Para separar as gotículas de líquido que
podem ser arrastadas durante esse
processo, este fluxo de gás será enviado
ao Separador de Etano Doce. A
quantidade de CO 2 no gás será medida na
saída do vaso para monitoração da
qualidade do gás. O líquido acumulado no
Separador de Etano Doce se unirá com o
líquido de fundo de saída de Torre
Absorvedora de Etano e será enviado à
Seção de Regeneração de Amina. A

b) Unidade de Tratamento Cáustico do C4
e Soda Gasta
Este sistema tem como função
fazer o tratamento cáustico do C4 oriundo
da UPGN que será posteriormente enviado
para armazenamento. O C4 produzido na
UPGN conterá compostos sulfurados, H2S
e estes compostos precisam ser retirados
para que o C4 seja armazenado como
produto final.
Primeiramente, o C4 passará através de
Vasos de Lavagem Cáustica, onde
entrarão em contato com uma solução de
soda cáustica diluída, neutralizando o CO 2
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de carbono e sulfeto de hidrogênio serão
retirados da solução de amina rica com a
injeção de vapor de água; Na parte inferior
da Torre de Regeneração de Amina, sairá
amina pobre regenerada e pelo topo sairão
os gases ácidos saturados com água; A
corrente de vapor com dióxido de carbono
que sai pelo topo da torre, será enviada
para o Condensador de Refluxo de
Regeneração de Amina, onde a maior
parte do vapor de água será condensado e
dirigido para o Acumulador de Refluxo de
Regeneração de Amina; No acumulador, o
gás ácido será separado do líquido
condensado. O líquido será bombeado
para a parte superior da Torre de
Regeneração de Amina com o intuito de
lavar a amina que poderá ser arrastada
com a corrente de vapor. O gás ácido será
aquecido e tratado nos Leitos de Remoção
de H2S, para depois ser emitido para a
atmosfera pela Chaminé de Gás Acido; A
amina pobre será bombeada para o
Permutador Amina Pobre / Amina Rica,
após passar pelo Filtro de Particulados de
Amina Pobre.

e compostos sulfurados. Os vasos
operarão em lead-lag, quando um vaso
estiver com a solução de soda exausta e
necessitar de reposição de soda diluída, o
sistema operará apenas com o outro vaso.
Após a passagem nos vasos de
lavagem cáustica, o C4 ingressará nos
Vasos de Lavagem com Água. Esta etapa
do tratamento tem como objetivo evitar o
carreamento de soda cáustica e resíduos
formados na neutralização. Em seguida o
C4 irá para os Filtros Coalescedores, para
evitar o arraste de água livre para o
sistema de armazenamento e será
bombeado para estocagem de C4. O
principal efluente deste tratamento, soda
gasta, será enviado para o Vaso
Amortecedor e daí para o Tanque de Soda
Gasta, para então ser bombeada para a
Unidade de Tratamento de Soda Gasta. A
soda cáustica concentrada a 50% e o ácido
sulfúrico necessário para a neutralização
da soda gasta, serão recebidos na unidade
por meio de caminhão tanque e
armazenados em tanques dedicados. A
água é necessária para a diluição da soda
cáustica de 50% para 12%, requerida pelo
processo, e necessária para lavagem do
C4, será também armazenada em tanque
específico.

Após resfriada, a amina pobre será
enviada para o Pré-Filtro de Particulados e
em seguida entra no Filtro de Carvão
Ativado, que removerá os hidrocarbonetos
pesados e impurezas; por fim, ela seguirá
para o Pós Filtro de Particulados onde
serão removidas partículas de carvão
ativado que possam ter sido arrastadas.
Em seguida, entrará no Vaso Acumulador
de Amina Pobre, onde será bombeada
para as torres absorvedoras da UPGN. A
amina será recebida na unidade, por meio
caminhão-tanque e armazenada em
tanque próprio. Do tanque, a amina será
bombeada para o Separador de Amina de
Alta Pressão para sua reposição no
sistema, quando necessário.

c) Unidade de Regeneração de Amina
Este sistema tem como função,
fazer o adoçamento da solução de amina
utilizada nas Torres Absorvedoras da
UPGN, de acordo com a seguinte
sequência operacional:
Pelo
fundo
das
Torres
Absorvedoras, será obtida solução de
amina rica em gás ácido, que alimentará o
Vaso Separador de Amina de Alta Pressão,
com função de remover os gases
dissolvidos e hidrocarbonetos que possam
ter contaminado a solução de amina; A
fase
gasosa
ascenderá
na
Torre
Absorvedora do Vaso Separador de Amina.
Dentro da Torre o líquido será evaporado e
tratado com uma solução de amina pobre,
que absorve os gases ácidos da corrente;
A solução de amina rica seguirá para Torre
de Regeneração de Amina, onde o dióxido

d) Unidade de Tratamento de
Condensado de Vapor
Esta unidade tem como objetivo
principal, coletar, tratar (caso necessário)
e condicionar o condensado de vapor
gerado nos trocadores de calor utilizados
na UPGN, para ser enviado ao limite de
bateria da unidade.
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e) Sistema de Tocha e Drenagem
Fechada

caminhões, com vazão total máxima de
162 m³/h (27 m³/h para cada caminhão).

O Sistema de Tocha receberá as
descargas quentes de todas as Válvulas de
Segurança da unidade, as descargas frias
das Válvulas de Segurança e das Válvulas
de Blowdown da unidade e as drenagens
fechadas quentes e frias. O sistema deverá
contemplar rede de coleta de alívio e de
drenagem fechada, vasos separadores de
alívio e de drenagem fechada, tocha do
tipo “ground flare”, sistema de ignição,
sistema de bombeamento de resíduo, vaso
separador
de
gás
combustível,
instrumentação e controle.

Serão construídas quatro (04)
estações de carregamento de GLP (c3 e
C4) e duas (02) estações de carregamento
de C5+, e estão previstas 1.500 operações
por mês.

f)

8.4.11. TERMINAL DE PETRÓLEO
O Terminal possuirá uma área para
diversas
operações
destinadas
a
tancagem e bombeamento de petróleo.
As operações envolvidas são:
I. Receber o petróleo do Terminal e
encaminhar à Tancagem através de 02 (dois)
dutos (detalhados no item gasoduto
submarino e terrestre). Esse caminho será
realizado por 04 (quatro) bombas, situadas
no Terminal, totalizando uma vazão de 6000
m³/h, além de mais 04 (quatro) bombas
reservas de emergência.

Armazenamento C3, C4 e C5+

Serão instaladas vinte (20) esferas
com capacidade nominal unitária de 2.200
m3 cada, com estocagem total de 44.000
m3, destinadas ao recebimento de propano
e butano, provenientes das unidades de
processamento de gás natural. Deverão
ser instaladas bombas para envio de
propano e butano para retratamento,
transferência interna entre esferas e
expedição para o Terminal. Quando o
volume produzido de propano e butano,
atingir um nível que justifique seu
armazenamento mais próximo dos navios,
eles serão encaminhados para tanques
refrigerados,
após
passarem
pelas
Unidades de Resfriamento.

II. Enviar o petróleo da UPGN para a Tancagem
(ambos localizados em terra), através de 01
(um) duto terrestre. Esse caminho será
realizado por bombas situadas na UPGN,
sem associação com as bombas do
Terminal.
III. Enviar o petróleo da Tancagem ao Terminal,
através do mesmo 01 (um) duto mencionado
no item I. Esse caminho será realizado por
bombas localizadas na Tancagem. Este
ponto de ligação direta entre os dutos e o
Terminal e todo seu jogo de válvulas, deve
estar dentro da área de Tancagem de
Petróleo.

Serão instalados também, dez (10)
tanques pressurizados com capacidade
nominal unitária de 2.000m3 cada, com
estocagem total de 20.000 m3, para
armazenamento do C5+ gerado. Também
deverão ser instaladas bombas para
expedição.

IV. Enviar o petróleo da tancagem para a
comercialização industrial ou comercial,
composto por plataformas Rodoviárias,
utilizando as bombas mencionadas no item
III.
V. Transferência de petróleo entre os tanques
de armazenamento, através de uma nova
casa de bombas, e toda a associação de
válvulas e equipamentos necessários, que
deverá ser construída no local.

g) Estações de carregamento de C3, C4 e
C5+
Com a finalidade de escoar os
subprodutos GLP (C3 e C4) e C5+ por via
rodoviária, serão construídas estações de
carregamento de caminhões na área da
UPGN. Os subprodutos armazenados na
área de tancagem serão bombeados para
a área de carregamento rodoviário, para
abastecimento simultâneo de até seis (06)

VI. Captar e armazenar água oleosa oriunda das
linhas e tanques de armazenamento de
petróleo, direcionando para o tanque de
água oleosa para tratamentos posteriores.
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8.4.12. PARQUE DE TANCAGEM DE
PETRÓLEO
A Tancagem de Petróleo permite uma
flexibilidade operacional entre os terminais,
permitindo as operações de transferência de
óleo entre terra e mar. Essas operações de
transferência, duram 24 h, totalizando 30
operações por mês.
Os
níveis
dos
tanques
de
armazenamento de petróleo contam com uma
medição operacional que será realizada
através de dois sensores de nível em cada
tanque. Esta medição, conta com alarmes que
mostram se os tanques estão com o nível
muito baixo, baixo, alto e muito alto.

FLUÍD
O

MATERIAL

TIPO
DE
TANQUE

ALTURA(
m)

DIÂMETRO
EXTERNO
(m)

CAPACID
ADE (m³)

01

Petról
eo

Aço
carbono

Teto fixoflutuante
interno

17,3

70

66.500

01

Água
Oleos
a

Aço
carbono

Teto fixo

9,7

14

1.500

Tabela 8.1: Características da Tancagem do Terminal de
Petróleo

8.4.13. QUADRO DE ÁREAS
O Parque Termoelétrico PNF e
todos os seus componentes adicionais
serão implantados ocupando lotes do
condomínio industrial, sendo destinada
para:

Um detector de interface água-óleo
será instalado e essa água oleosa dos
tanques são separadas e feita a drenagem
por gravidade enviada para o sistema de
drenagem existente da área. E para
permitir um maior controle da drenagem,
este sistema funcionará por absorção de
energia, no “header” de drenagem dos
tanques.

• UTE PNF I ocupando uma área de
200.000m²;
• UTE PNF II ocupando uma área de
200.000m²;

Dentro do Tanque de Petróleo vai
haver uma manutenção da temperatura de
armazenamento igual a temperatura de
recebimento em função da alta viscosidade
destes petróleos. Portanto cada Tanque
deverá ser provido de serpentina de
aquecimento para manter equilibrada essa
temperatura do óleo que é em torno de
40°C. Através da medição da temperatura
do óleo, por sensor do tipo fita
termométrica a vazão de vapor para estas
serpentinas,
será
controlada
automaticamente, ajustando a válvula de
injeção de vapor.

• Unidade de Processamento de Gás
Natural-UPNG ocupando uma área de
193.900,00 m²;
• Parque de Tancagem de Petróleo
ocupando uma área de 99.545,00 m²;
• Estação de Tratamento de Água Potável
e reservação ocupando uma área de
22.800,00 m²;
O quadro apresentado a seguir
ilustra a ocupação do terreno do Parque
Termoelétrico descrita acima.

A tancagem será localizada no
condomínio industrial do Porto Norte
Fluminense e esse petróleo será recebido
em um tanque, com as especificações
definidas na tabela 8.1 a seguir.
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QUADRO GERAL DE ÁREAS

Discriminação

Área (m²)

Terreno

1.313.400,00

UTE PNF I

200. 000,00

UTE PNF II

200. 000,00

UPGN

193. 900,00

Parque de Tancagem de Petróleo

99.545,00

Linha de Transmissão e faixa de
domínio
Gasoduto terrestre e faixa de
domínio
Furo dimensional

100%
15,23%
15,23%
14,76%
7,58%
4,33%

56.900,00

ETA e reservação
TOTAL

As ocupações mais próxima são:
uma sede de fazenda que está a 350
metros ao Norte da área das atividades
instaladas
em
terra
do
Parque
Termoelétrico PNF e residências a 1300
metros na direção Nordeste e 800 metros
ao Sul. No lado Oeste não existem
ocupações e no lado Leste é o mar.

5,53%

72.690,00

0,29%

3.900,00

Estação de Tratamento de Água –

As instalações em terra do Parque
Termoelétrico
ocupam
lotes
do
Condomínio Industrial PNF, já licenciado
através da LP nº IN0043610, num total de
849,735,00m 2 e está localizado no Distrito
de Manguinhos no Município de São
Francisco de Itabapoana, no Estado do Rio
de Janeiro, à margem da rodovia RJ 196,
no Km 178.

Taxa de ocupação

1,73%

22.800,00

64,68%

849. 735,00

8. 5. O CU P AÇ ÃO DA VI ZI N HA NÇ A
A instalação no mar do Parque
Termoelétrico PNF estará situada no mar
num píer de atracação sem cais a 6,5 km
distante da costa. A figura 8.17 a seguir
apresenta o local de instalação do píer de
atracação no mar e o local do Parque
Termoelétrico onde se situam as UTEs
Porto Norte Fluminense que receberão o
gás regaseificado.

A figura 8.18 a seguir apresenta o
local de instalação das atividades em
terrado Parque Termoelétrico PNF Porto
Norte Fluminense e sua vizinhança.

4

1

2

3

5

4

F IGURA 8.18: V IZINHANÇA DA UTE P ORTO N ORTE F LUMINENSE

2

3
1

F igu ra 8. 17: V iz in h an ç a d o Pa rq ue Te rmo e lé tric o P o rto
No rte F lu min e n s e

A tabela 8.2 apresentada a seguir
lista os tipos de identificação dos pontos

IDENTIFICAÇÃO

POSIÇÃO

TIPO DE OCUPAÇÃO

1

Norte

Sede de Fazenda

2

Oeste

Sem ocupação

3

Leste

Mar

4

Nordeste

Residências

5

Sul

Residências

T ABELA 8.3: IDENTIFICAÇÃO E

marcados na figura 8.17

LOCALIZAÇÃO DAS
VIZINHAS

IDENTIFICAÇÃO
1

POSIÇÃO
Sul

TIPO DE OCUPAÇÃO
Sem Ocupação

2

Oeste

Sem ocupação

3

Leste

Sem Ocupação

4

Norte

Sem Ocupação

Tabela 8.2: Ocupação das áreas
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O CUPAÇÃO DAS ÁREAS

8. 6. DA DO S CLI M ATO LÓ G ICO S

8. 7. PR O D UTO S E N VO L V I DO S NO S
PR O C E S SO S E Q U A NTI DA D E S
MO VI M E NTA DA S

Abaixo são apresentados os
parâmetros climáticos que foram utilizados
nas simulações. Os dados de temperatura
média da região, umidade e a rosa dos
ventos foram obtidos no memorial
descritivo do projeto. As velocidades dos
ventos foram consideradas em três faixas
representativas dos ventos da região,
conforme a seguir:.
• Velocidade 5 m/s ............. 3 a 6 m/s

Neste item são dadas informações
sobre os produtos químicos utilizados na
empresa. Esta etapa do trabalho trata de
caracterizar
as
propriedades
fisicoquimicas, dados sobre toxicidade e
inflamabilidade dos produtos manuseados
nas instalações do Parque Termoelétrico
Porto Norte Fluminense.

• Velocidade 7 m/s ............. 6 a 9 m/s

As informações sobre os produtos
das tabelas 8.4 e 8.5 a seguir estão nas
Fichas de Dados de Segurança de
Produtos- FISPQs no Anexo II.

• Velocidade 9 m/s ............. 9 a 12 m/s
A tabela 8.4 apresentada a seguir
lista a frequencia dos ventos na região do
Parque
Termoelétrico
Porto
Norte
Fluminante.

RECIPIENTE

VAZÃO
TOTAL

PROCESSO

Linhas/braço
de
transferência

10 000 m³/h
(16 horas de
operação)

Transferência de GNL e
regaseificação

Gás
Natural

Gasoduto

20 000 000
Nm³/dia

UTEs Porto Norte
Fluminense

Petróleo

Oleoduto

6000 m³/h

Parque de Tancagem
Porto Norte
Fluminense

PRODUTO
Gás
Natural
Liquefeito

DIREÇÃO/VELOC.
VENTOS

5 m/s

7 m/s

9 m/s

TOTAL

N

6,67

15,43

6,78

28,88

NE

12,47

15,97

2,41

30,85

E

8,97

4,92

0,33

14,22

SE

5,58

4,92

0,44

10,94

S

3,17

4,92

0,66

8,75

SW

1,53

1,64

0,33

3,50

W

0,66

-

-

0,66

NW
TOTAL

1,42

0,66

0,11

2,19

40,48

48,47

11,05

100,00

Tabela 8.4: Inventário de Produtos das atividades no mar
PRODUTO

RECIPIENTE

CAPACIDADE

INVENTÁRIO NO LOCAL

Petróleo

1 Tanque

50000 m³

50000 m³

Propano/butano

20 Esferas

2200 m³/esfera

44000 m³

10 tanques

2000 m³/tanque

20000 m³

Gasoduto

20 000 000 Nm³/di a

-

Gasolina
Natural

Tabela 8.4 : Freqüência de Ventos na Região do Parque Termoelétrico
Porto Norte Fluminense

Gás Natural

Tabela 8.5: Inventário de Produtos das atividades em terra

Os parâmetros, a seguir, foram
utilizados para as simulações dos cenários
descritos no item 8.8:

8. 8. ID EN TIF IC AÇ ÃO DO S
CE NÁ RI O S DE P ER IG O S

• Temperatura do Ar:.................25 °C

A identificação dos cenários de
acidentes relacionados às instalações da
UTE Porto Norte Fluminense, foi baseada
na análise dos eventos capazes de
ocasionar os acidentes e suas principais
consequências, utilizando-se para isso a
técnica de Análise Preliminar de Perigos
(APP).

• Temperatura do mar:...............18 °C
• Pressão atmosférica:.............1014 mbar
• Umidade Relativa:...................83 %
• Classe de Estabilidade Atmosférica:..
Neutra
• Rugosidade do solo:...............Mar aberto

A Análise Preliminar de Perigos
(APP), apresentada no item seguinte item
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8.8.2, aborda a descrição da metodologia
e os resultados obtidos.

por exemplo,
indesejáveis:

os

seguintes

eventos

Os
cenários
de
acidentes
considerados relevantes e que serão alvo
de uma análise mais detalhada encontramse descritos na seção 8.8.3

• Pequena liberação de gás inflamável
• Grande liberação de gás inflamável
A realização da análise foi feita
através do preenchimento de uma planilha
de APP para cada módulo de análise da
instalação. A planilha utilizada nesta APP,
mostrada na figura 8.18 , contém 9
colunas, as quais foram preenchidas
conforme a descrição apresentada a
seguir.

8.8.1. ANÁLISE PRELIMINAR DE
PERIGOS (APP)
A Análise Preliminar de Perigos
(APP) é uma metodologia estruturada para
identificar os perigos que podem ser
causados devido à ocorrência de eventos
indesejáveis. Esta metodologia pode ser
usada para sistemas em início de
desenvolvimento ou em fase de projeto e,
também, como revisão geral de segurança
de sistemas já em operação. Na APP são
levantadas as causas de cada um dos
eventos
e
as
suas
respectivas
conseqüências, sendo, então, feita uma
avaliação qualitativa da freqüência de
ocorrência do cenário do acidente, da
severidade das conseqüências e do risco
associado. Portanto, os resultados obtidos
são
qualitativos,
não
fornecendo
estimativa numérica.

Perigo

Causa

Modo
de
Detecção

Recomen
daçoes

Categorias

Efeito

Freqüênci
a

Seve
rida
de

No
Cená
rio

Ris
co

FIGURA 8.18: PLANILHA UTILIZADA PARA A
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS
• 1ª coluna: Perigo
Esta coluna contém os perigos
identificados para o módulo de análise em
estudo. De uma forma geral, os perigos
são eventos acidentais que têm potencial
para causar danos às instalações, aos
operadores, ao público ou ao meio
ambiente. Portanto, os perigos referem-se
a eventos tais como liberação de material
inflamável e tóxico.

Metodologia de análise
O escopo da APP abrange todos os
eventos perigosos cujas causas tenham
origem
nas
instalações
analisadas,
englobando tanto as falhas intrínsecas de
componentes ou sistema, como eventuais
erros operacionais (erros humanos). Ficam
excluídos da análise os eventos perigosos
causados por agentes externos, tais como
quedas de aviões ou helicópteros,
terremotos, maremoto e inundações. Tais
eventos externos foram excluídos por
serem as suas freqüências de ocorrência
consideradas extremamente baixas.

• 2ª coluna: Causa
As causas de cada perigo são
discriminadas nesta coluna. Estas causas
podem envolver tanto falhas intrínsecas de
equipamentos
(vazamentos,
rupturas,
falhas de instrumentação, etc.), bem como
erros
humanos
de
operação
e
manutenção.
• 3ª coluna: Modo de Detecção
Os modos disponíveis na instalação
para a detecção do perigo identificado na
primeira coluna foram relacionados nesta
coluna. A detecção da ocorrência do perigo
tanto pode ser realizada através de
instrumentação (alarmes de pressão, de

Para a análise dos eventos
indesejáveis na APP, foram identificadas
as substâncias presentes nas instalações.
No caso dos empreendimentos em estudo
verificou-se a presença de substância
inflamável. Portanto, foram considerados,
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Os possíveis efeitos danosos de
cada perigo identificado foram listados
nesta coluna. Os principais efeitos dos
acidentes
envolvendo
substâncias
inflamáveis incluem:

Esta
coluna
representa
a
conjugação da categoria de freqüência
com a categoria de gravidade, mediante a
noção de um risco global. Combinando-se
as categorias de freqüência com as de
severidade obtêm-se a Matriz de Riscos,
conforme figura 4.2, a qual fornece uma
indicação qualitativa do nível de risco de
cada cenário identificado na análise.

• Incêndio em poça (líquido)

• 8ª coluna: Medidas/Observações

• Jato de fogo (gases)

Esta coluna contém as medidas
que devem ser tomadas diminuir a
freqüência ou severidade do acidente ou
quaisquer observações pertinentes ao
cenário de acidente em estudo. A letra (E)
- Existente nesta coluna indica que as
medidas já foram tomadas.

temperatura, etc.), como através de
percepção humana (visual, odor, etc.).
• 4ª coluna: Efeito

• Incêndio em nuvem;
• Explosão de nuvem não confinada;
•

5ª coluna:
Categoria
Freqüência do Cenário

de

• 9ª coluna: Identificação do Cenário
de Acidente

No âmbito desta APP, um cenário
de acidente é definido como o conjunto
formado pelo perigo identificado, suas
causas e cada um dos seus efeitos.
Exemplo de cenário de acidente possível:

Esta coluna contém um número de
identificação do cenário de acidente. Foi
preenchida seqüencialmente para facilitar
a consulta a qualquer cenário de interesse.

Grande liberação de substância inflamável
devido a ruptura de tubulação podendo
levar à formação de jato de fogo (gases) ou
incêndio em poça (líquido) ou uma nuvem
inflamável
tendo como conseqüência
incêndio ou explosão da nuvem se houver
ignição retardada.

As tabelas a seguir apresentam as
categorias de frequencia
e das
severidades dos cenáriosusados na APP.

De acordo com a metodologia de
APP adotada neste trabalho, os cenários
de acidentes foram classificados em
categorias de freqüência, as quais
fornecem uma indicação qualitativa da
freqüência esperada de ocorrência para
cada um dos cenários identificados,
conforme tabela 8.5.

CATEGORIA

DENOMINAÇÃO

FAIXA DE
FREQÜÊNCIA
(/ANO)

A

Extremamente
Remota

-4
< 10

B

Remota

-3
-4
10
a 10

C

Improvável

-2
10

-3
a 10

D

Provável

-1
10

-2
a 10

E

Freqüente

-1
> 10

DESCRIÇÃO
Extremamente improvável
de ocorrer durante a vida útil
da instalação
Não deve ocorrer durante a
vida útil da instalação
Pouco provável que ocorra
durante a vida útil da
instalação
Esperado ocorrer até uma
vez durante a vida útil da
instalação
Esperado ocorrer várias
vezes durante a vida útil da
instalação

TABELA 8.6 :CATEGORIAS DE FREQÜÊNCIAS DOS CENÁRIOS USADAS NA APP

• 6ª coluna: Categoria de Severidade
Também de acordo com a
metodologia de APP adotada neste
trabalho, os cenários de acidentes foram
classificados em categorias de severidade
as quais fornecem uma indicação
qualitativa do grau de severidade das
conseqüências de cada um dos cenários.
As categorias de severidade utilizadas no
presente trabalho estão na tabela 8.5.
• 7ª coluna: Categoria de Risco
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CATEGO

DENOMINAÇ

RIA

ÃO

DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICAS

SEVERIDADE
I

Sem danos ou danos insignificantes aos
equipamentos, à propriedade e/ou ao meio
ambiente;
Não ocorrem lesões/mortes de funcionários, de
terceiros (não funcionários) e/ou de pessoas
extramuros (indústrias e comunidade);o máximo
que pode ocorrer são casos de primeiros
socorros ou tratamento médico menor.

Desprezíve
l

I

II

III

Danos irreparáveis aos equipamentos, à
propriedade e/ou ao meio ambiente, levando à
parada desordenada da unidade e/ou sistema
(reparação lenta ou impossível);
Provoca mortes ou lesões graves em várias
pessoas (em funcionários e/ou em pessoas
extramuros).

Catastrófic
a

A

EXTREMAMENTE

MARGINAL

B

III CRÍTICA

C

IV CATASTRÓFICA

REMOTA

REMOTA
IMPROVÁVEL

D

PROVÁVEL

E

FREQÜÊNTE

RISCO

(1)

Danos severos aos equipamentos, à propriedade
e/ou ao meio ambiente, levando à parada
ordenada da unidade e/ou sistema;
Lesões de gravidade moderada em funcionários,
em terceiros e/ou em pessoas extramuros (
probabilidade remota de morte de funcionários
e/ou de terceiros);
Exige ações corretivas imediatas para evitar seu
desdobramento em catástrofe.

Crítica

IV

II

Danos leves aos equipamentos, à propriedade
e/ou ao meio ambiente (os danos são
controláveis e/ou de baixo custo de reparo);
Lesões leves em funcionários, terceiros e/ou em
pessoas extramuros;

Marginal

FREQÜÊNCIA

DESPREZÍVEL

DESPREZÍVEL

(2)

(3)

MENOR

MODERADO

(4)

(5)

SÉRIO

CRÍTICO

Figura 8.19: Matriz de classificação de riscos usada na APP

Realização da APP

TABELA 8.7: CATEGORIA DE SEVERIDADE DAS CONSEQÜÊNCIAS DOS CENÁRIOS

Foi apresentado anteriormente o
objetivo do trabalho e a metodologia de
APP para que o grupo de projeto do
empreendimento
entendesse
a
metodologia da análise e pudesse
contribuir na elaboração. As planilhas da
APP foram preenchidas identificando-se os
perigos, suas causas, seus modos de
detecção
e
suas
conseqüências.
Finalmente foi feita uma estimativa das
categorias de freqüência e severidade.

A figura 8.19 apresentada a seguir
ilustra a a matriz de classificação de riscos
usada em app.
FREQÜÊNCIA
A

B

C

D

E

IV

III

S
E
V
E
R
I
D
A
D
E

Depois do preenchimento das
planilhas da APP, a tarefa seguinte foi o
levantamento do número de cenários de
acidentes identificados por categorias de
freqüência, de severidade e de risco.
Finalmente, procedeu-se à análise dos
resultados obtidos, listando-se os cenários
que deverão ter suas conseqüências
simuladas.

II

I

Planilhas da APP
A planilha da Análise Preliminar de
Perigos das Usinas é apresentada no
Anexo III.
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Estatísticas dos cenários de acidentes
A

Nas figuras 8.20 e 8.21 é mostrada
a classificação dos cenários em categorias
de risco, indicando a quantidade de
cenários em cada uma das categorias.
Verificamos que 06 cenários foram
classificados na categoria de risco menor,
13 na categoria de risco moderado, e não
foram encontrados cenários nas categorias
crítico, sério e desprezível para as
atividades
no
mar
e
em
terra
respectivamente.

B

01

C

D

E

08
IV
02

03
III

08

02

II
01

04

I
A

B

C

D

E

08

RISCO

IV
(1)

02

DESPREZÍVEL

05
III

02

(2)

(3)

02
II

MODERADO

(4)

04

01

(5)

I

MENOR

SÉRIO

CRÍTICO

FIGURA 8.21 :NÚMERO DE CENÁRIOS CLASSIFICADOS EM CADA CATEGORIA DE RISCO
PARA AS ATIVIDADE ONSHORE

8.8.2. CENÁRIOS ESCOLHIDOS
RISCO

(1)

DESPREZÍVEL

(2)

MENOR

(3)

MODERADO

(4)

SÉRIO

(5)

CRÍTICO

Cenários escolhidos das atividades no mar
A tabela 8.8 a seguir apresenta os
cenários que serão objeto de simulações
de
consequências,
considerando
a
configuração dos sistemas avaliados.
Os cenários classificados nas
categorias de severidade 3 e 4 foram
escolhidos para este estudo uma vez que
foram
os
cenários
mais
críticos
identificados na APP, e que têm potencial
para gerar danos à população exposta
dentro
e
nas
proximidades
do
empreendimento.

FIGURA 8.20 :NÚMERO DE CENÁRIOS CLASSIFICADOS EM CADA CATEGORIA DE RISCO
PARA AS ATIVIDADE OFFSHORE

Nas operações de transferência de
petróleo, nenhum cenário foi classificado
nas categorias de severidade 3 e 4,
portanto não foram objeto de simulação de
consequências.
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EVENTOS INICIADORES

acidentes envolvendo as instalações em
terra e no mar do Parque Termoelétrico
PNF,
considerando
as
condições
ambientais predominantes na região.

NÚMERO DO CENÁRIO

EI 01) Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural
liquefeito, devido a ruptura nas linhas/braços de transferência de 16”
de gás natural liquefeito que alimenta a embarcação de
armazenamento e regaseificação (FSRU):

Cenários 02, 03, 04,
05

EI 02) Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural, devido
a ruptura na linha/braço de transferência de 16” de gás natural gasoso
que retorna dos tanques de armazenagem da embarcação de
armazenamento e regaseificação (FSRU):

A determinação da área vulnerável
para cada um dos cenários de acidente
identificados
na
APP,
é
o
que
denominamos
de
“Análise
de
Vulnerabilidade”. Para os cálculos das
áreas vulneráveis, conservativamente,
foram utilizadas três velocidades de vento
(5, 7 e 9 m/s) que caracterizaram a rosa
dos ventos da região da Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense e
classe de estabilidade D. Portanto, as
áreas vulneráveis estimam o alcance dos
efeitos físicos dos acidentes analisados,
tomando como base as condições de
dispersão da região.

Cenários 07, 08, 09

EI 03) Grande liberação de gás natural devido a ruptura na linha/braço
de transferência de 18” que sai do tanque de armazenagem do navio e
vai para os dutos de gás natural, passando pela bomba e sistema de
vaporização de GNL:

Cenários 11,12,13

EI-04) Pequena liberação de substância inflamável – Gás Natural,
devido a furo no gasoduto de 18 ” de gás natural que alimenta a UTE
Porto Norte Fluminense:

Cenários 14,15,16

EI-05) Média liberação de substância inflamável – Gás Natural, devido
a rasgo no gasoduto de 18 ” de gás natural que alimenta a UTE Porto
Norte Fluminense:

Cenários 17,18,19

EI-06) Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural, devido
a ruptura no gasoduto de 18 ” de gás natural que alimenta a UTE Porto
Norte Fluminense:

Cenários 20,21,22

OBS: Os cenários da tabel a consider am a vazão total de gás natural necessária para
operação dos empreendimentos em sua capacidade máxima de operação.

T A B E L A 8. 8: C E N Á R I O S E S C O L H I D O S
CONSEQÜÊNCIAS

PARA

S I M U L A Ç ÕE S

DE

Para
a
avaliação
da
área
vulnerável, a primeira etapa é a
“caracterização do cenário de acidente”,
que consiste na apresentação de todas as
condições físicas e das hipóteses
necessárias para a determinação dos
efeitos físicos do acidente, tais como, a
situação física do vazamento no processo,
o produto envolvido, as suas condições
termodinâmicas
no
momento
do
vazamento, o diâmetro da tubulação, o
tempo de vazamento e as condições
atmosféricas. O item 8.9.1 a seguir
apresenta a caracterização de cada
cenário de acidente selecionado para
simulação. Para cada evento iniciador é
obtida uma área vulnerável para cada tipo
de efeito característico do acidente
simulado. O mapeamento das áreas
vulneráveis a cada um dos tipos de efeitos
físicos é apresentado item 8.9.3. Os
resultados foram obtidos utilizando-se o
programa Phast que está descrito
juntamente com a listagem de saída no
item de Anexos – Anexo IV.

DA S A TI VI DA DES N O MAR

Cenários escolhidos das atividades em terra
N Ú MER O
E V ENT OS I NIC I AD OR ES

DO

C EN ÁR I O

EI 01) Pequena liberação de substânci a inflamável – Gás
Natural, devido a furo no gasoduto de 18 ” de gás natural

01,02,03

que alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:
EI 02) Média liberação de substância inflamável – Gás
Natural, devido a rasgo no gasoduto de 18 ” de gás

04,05,06

natural que alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:
EI 03) Grande liberação de substância inflamável – Gás
Natural, devido a ruptura no gasoduto de 18 ” de gás

07,08,09

natural que alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:
EI-04) Grande liberação de substância inflamável – Gás
Natural, devido a ruptura na tubulação de 8 ” de gás
natural com pressão de 35 bar que alimenta as turbinas

13,14,15

de geração de energia da UTE Porto Norte Fl uminense:
EI-05) Grande liberação de substância inflamável – Gás
propano/butano, devido a ruptur a de uma esfera de
propano do parque de estocagem da UTE Porto Norte

21,22,23

Fluminense:
EI-06) Grande liberação de substância

inflam ável –

Gasolina, devido a ruptura de um tanque de g asolina
natural do parque de estocagem

da UTE Porto Norte

27,28,29

Fluminense:
OBS: Os cenários da tabela consideram a vazão total de gás natural necessária
para operação dos empreendimentos em sua capacidade máxima de operação.

T ABELA 8.9: C ENÁRIOS E SCOLHIDOS PARA S IMULAÇÕES

DE

C ONSEQÜÊNCIAS

São apresentadas abaixo as
tabelas 8.10 a 8.14 e de 8.15 a 8.20 para
as atividades no mar e em terra
respectivamente, com a caracterização de
cada cenário de acidente selecionado para
simulação em termos de condições de

PARA AS ATIVIDADES EM TERRA

8. 9. CA RA CT ER IZ AÇ ÃO D O S
CE NÁ RI O S E SC O LH I DO S
Neste item serão apresentadas as
áreas atingidas pelos efeitos dos possíveis
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estocagem ou processo, local e condições
de liberação do material.
Cenário: 14, 15, 16
Ponto de Liberação

8.9.1. CARACTERIZAÇÃO DOS

Material:

CENÁRIOS CRÍTICOS

Estado do Material:
Tipo de liberação:
Efeitos possíveis:

Cenários crítivos das atividades no mar

Cenário: 02, 03, 04, 05
Ponto
Liberação

de

Material
Estado
Material
Tipo
liberação
Efeitos
possíveis

do
de

Caracterização
do vazamento
Caracterização
da dispersão

Caracterização
vazamento

do

Caracterização
dispersão

da

Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural, devido a
ruptura no gasoduto de 18 ” de gás natural que alimenta a UTE Porto
Norte Fluminense:
Gás Natural
Inventário: 1600 000 Nm³/h (2 horas de operação)
Gás
Transiente
Incêndio em nuvem, jato de fogo
Temperatura
5 °C
Veloc. descarga
357 m/s
Vazão descarga
544 kg/s
Duração
600 s
Classe de estabilidade: D
Velocidade do vento: 5, 7, 9 m/s
Área do dique:
Sem dique

TABELA 8.13 :CENÁRIOS REFERENTES AO EVENTO INICIADOR 04

Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural liquefeito, devido
a ruptura nas linhas /braços de transferência de 16” de gás natural
liquefeito que alimenta a embarcação de armazenamento e regaseificação
(FSRU):
Gás Natural liquefeito
Vazão numa linha /braço: 6 000 m³/h
Pressão: 90 bar
Inventário: 170 000 m³

Cenário: 17,18,19
Ponto de Liberação:

Líquido
Contínua

Material:

Jato de fogo, Incêndio em poça, Incêndio em nuvem, Explosão de nuvem
não confinada
Temperatura
-160 °C
Veloc. descarga
16,2 m/s
Vazão descarga
883 kg/s
Duração
600 s
Classe de estabilidade: D
Velocidade do vento: 5,7,9 m/s
Área do dique:
Sem dique

Estado do Material:
Tipo de liberação:
Efeitos possíveis:

TABELA 8.10: CENÁRIOS REFERENTES AO EVENTO INICIADOR

01

Caracterização
vazamento

do

Caracterização
dispersão

da

Média liberação de substância inflamável – Gás Natural, devido a rasgo
no gasoduto de 18 ” de gás natural que alimenta a UTE Porto Norte
Fluminense:
Gás Natural
Inventário: 1600 000 Nm³/h (2 horas de operação)
Gás
Transiente
Incêndio em nuvem, jato de fogo
Temperatura
5 °C
Veloc. descarga
369 m/s
Vazão descarga
117 kg/s
Duração
600 s
Rasgo com 4% da área da seção transversal do gasoduto
Classe de estabilidade: D
Velocidade do vento: 5, 7, 9 m/s
Área do dique:
Sem dique

TABELA 8.14 :CENÁRIOS REFERENTES AO EVENTO INICIADOR 05
Cenário: 07, 08, 09
Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural, devido a
ruptura na linha/braço de transferência de 16” de gás natural gasoso que
retorna dos tanques de armazenagem da
embarcação de
armazenamento e regaseificação (FSRU):
Gás Natural
Pressão: 90 bar

Ponto de Liberação

Material:
Estado
do
Material:
Tipo de liberação:
Efeitos possíveis:

Cenários escolhidos das atividades
em terra

Gás

Cenário: 01,02,03

Contínua
Jato de fogo, Incêndio em nuvem
Temperatura
-130 °C
Veloc. descarga
282 m/s
Vazão descarga
124,9 kg/s
Duração
600 s
Classe de estabilidade: D
Velocidade do vento: 5, 7, 9 m/s
Área do dique:
Sem dique

Caracterização do
vazamento
Caracterização da
dispersão

Pequena liberação de substância
Ponto de Liberação

alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:
Material

TABELA 8.11:CENÁRIOS REFERENTES AO EVENTO INICIADOR 02

Gás Natural
Inventário: 1600 000 Nm³/h (2 horas de oper ação)

Estado do Material

Gás

Tipo de liberação

Transiente

Efeitos possí veis

Incêndio em nuvem, jato de fogo
Temperatura

Cenário: 11, 12, 13

Ponto de Liberação

Material
Estado do Material
Tipo de liberação
Efeitos possíveis
Caracterização
vazamento

do

Caracterização
dispersão

da

Grande liberação de gás natural devido a ruptura na linha /braço
de transferência de 18” que sai do tanque de armazenagem do navio
e vai para os dutos de gás natural, passando pela bomba e sistema
de vaporização de GNL:
Gás Natural
Pressão: 100 bar
Inventário: 1600 000 Nm³/h (2 horas de operação)
Gás
Transiente / direção horizontal
Incêndio em nuvem, Jato de fogo, Explosão de nuvem não confinada
Fração Líquida
1,0
Temperatura
5 °C
Duração
600 s
Vazão
2615 kg/s
Classe de estabilidade: D
Velocidade do vento: 5, 7 , 9 m/s
Área do dique:
Sem dique

TABELA 8.12 :CENÁRIOS REFERENTES AO EVENTO INICIADOR

inflamável – Gás Natural,

devido a ruptura no gasoduto de 18 ” de gás natural que

5 °C

Caracterização do

Veloc. descarga

369 m/s

vazamento

Vazão desc arga

7,3 kg/s

Duração

600 s

Furo com 0,25% da área da seção transversal do gasoduto
Caracterização da
disper são

Classe de estabilidade: D
Velocidade do vento:
Área do dique:

5, 7, 9 m/s
Sem dique

T ABELA 8.15: C ENÁRIOS REFERENTES AO E VENTO I NICIADOR 01

03
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Cenário: 21,22,23

Cenário: 04,05,06
Média liberação de substância
Ponto de Liberação

Ponto

inflamável – Gás

de

Liberação

Natural, devido a ruptura no gasoduto de 18 ” de gás

Inventário: 1600 000 Nm³/h (2 horas de oper ação)

Estado do Material

Gás

Tipo de liberação

Transiente

Efeitos possí veis

Incêndio em nuvem, jato de fogo

do

do

Tipo

Veloc. descarga

369 m/s

Vazão desc arga

117 kg/s

de

liberação

5 °C

Duração

vazamento

Inventário: 2200 m³

Estado
Material

Temperatura
Caracterização

Propano e butano – simulado como propano

Material

Gás Natural

Efeitos

Caracterização

600 s

do vazamento

gasoduto
Caracterização

da

disper são

Classe de estabilidade: D

Caracterização

Velocidade do vento:

da disper são

5, 7, 9 m/s

Área do dique:

Liberação

Estado

Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural,

Ponto

devido a ruptura no g asoduto de 18 ” de gás natural que

Liberação

Gás Natural

de

Material

Instantânea

Classe de estabilidade: D
Velocidade do vento:

5, 7, 9 m/s
Sem dique

Tipo

Transiente
Incêndio em nuvem, jato de fogo
Temperatura

de

liberação

5 °C

Efeitos possí veis

Veloc. descarga

357 m/s

Caracterização do

Vazão desc arga

390 kg/s

Caracterização

vazamento

Duração

600 s

do vazamento

Ruptura com 100% da área da seção transversal do
gasoduto

Caracterização

Classe de estabilidade: D
Velocidade do vento:

da disper são

5, 7, 9 m/s

Área do dique:

Sem dique

Grande liberação de substância inflamável – Gasolina, devido
a ruptura de um tanque de gasolina natural do parque de

Inventário: 2000 m³
do

Material

Efeitos possí veis

disper são

Vazão desc arga

Gasolina Natural – simulado como n-hexano

Estado

Gás

Tipo de liberação

Caracterização da

204 m/s

estoc agem da UTE Porto Norte Fluminense:

Material

Inventário: 1600 000 Nm³/h (2 horas de oper ação)
do

25 °C

Veloc. descarga

Cenário: 27,28,29

alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:

Material

Temperatura

T ABELA 8.19:C ENÁRIOS REFERENTES AO E VENTO I NICIADOR 05

Cenário: 07,08,09

de

Instantâneo

Área do dique:

Sem dique

T ABELA 8.16:C ENÁRIOS REFERENTES AO E VENTO I NICIADOR 02

Ponto

Gás

Incêndio em nuvem, Explosão de nuvem não confi nada, BLEVE

possíveis

Rasgo com 4% da área da seção transver sal do

devido a ruptur a de uma esfera de propano/butano do parque de
estoc agem da UTE Porto Norte Fluminense:

natural que alimenta a UTE Porto Norte Fl uminense:
Material

Grande liberação de substância inflamável – Gás Propano/butano,

Líquido
Instantâneo
Incêndio em nuvem, Explosão de nuvem não confinada,
Incêndio em poça
Temperatura

25 °C

Veloc. descarga

4 m/s

Vazão desc arga

Instantânea

Classe de estabilidade: D
Velocidade do vento:
Área do dique:

5, 7, 9 m/s
2900 m²

T ABELA 8.20:C ENÁRIOS REFERENTES AO E VENTO I NICIADOR 06

T ABELA 8.17:C ENÁRIOS REFERENTES AO E VENTO I NICIADOR 03

8.9.2. CÁLCULO DAS ÁREAS
Cenário: 13,14,15

VULNERÁVEIS

Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural,
Ponto de Liberaç ão

devido a ruptura na tubulação de 8 ” de gás natural com

O
manuseio
de
substâncias
perigosas
(tóxicas,
inflamáveis
ou
reativas) ou de grandes quantidades de
energia, seja em instalações de processo,
estocagem ou transporte, está sujeita à
ocorrência de liberações acidentais destas
substâncias ou de energia de forma
descontrolada.

pressão de 35 bar que alimenta as turbinas de geração de
energia da UTE Porto Norte Fluminense:

Material

Gás Natural
Inventário: 1600 000 Nm³/h (2 horas de oper ação)

Estado do Material

Gás

Tipo de liberação

Transiente

Efeitos possí veis

Incêndio em nuvem, jato de fogo
Temperatura

5 °C

Caracterização do

Veloc. descarga

330 m/s

vazamento

Vazão desc arga

187 kg/s

Duração
Caracterização da
disper são

600 s

Classe de estabilidade: D
Velocidade do vento:
Área do dique:

Estas liberações descontroladas
geram os efeitos físicos dos acidentes
(sobre-pressões, fluxos térmicos e nuvens
de gases tóxicos) os quais podem
ocasionar danos às pessoas e/ou
instalações presentes na região atingida. A
extensão
dos
possíveis
danos
é
proporcional à intensidade do efeito físico
causador do dano. Os modelos de
vulnerabilidade estabelecem a relação
entre a intensidade do efeito físico e o

5, 7, 9 m/s
Sem dique

T ABELA 8.18: C ENÁRIOS REFERENTES AO E VENTO I NICIADOR 04
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Com
base
no
modelo
de
vulnerabilidade, as equações de probit
referem-se aos seguintes efeitos:

dano correspondente, permitindo obter-se
o limite da zona vulnerável a um
determinado nível de dano. Assim a
análise de vulnerabilidade tem como
objetivo identificar a região atingida por
danos causados por liberações acidentais.

• Radiação Térmica :
morte
por
queimadura
• Explosão : morte por impacto
• Gás Tóxico : morte por intoxicação

Para
avaliação
dos
danos
causados pelos acidentes, utilizam-se as
equações de Probit, que permitem
relacionar a intensidade do efeito físico
com o nível de dano esperado. Ela é
apresentada da seguinte forma:

%

Y = k1 + k2 ln (V)
Onde:
Y = Probit, que está relacionado com a
percentagem de morte na área afetada
pelo acidente

3

4

5

6

7

8

0

0.00

2.67

2.95

3.12

3.25

3.36

3.45

3.52

3.59

10

3.72

3.77

3.82

3.87

3.92

3.96

4.01

4.05

4.08

20

4.16

4.19

4.23

4.26

4.29

4.33

4.36

4.39

4.42

30

4.48

4.5

4.53

4.56

4.59

4.61

4.64

4.67

4.69

40

4.75

4.77

4.80

4.82

4.85

4.87

4.90

4.92

4.95

50

5.00

5.03

5.05

5.08

5.10

5.13

5.15

5.18

5.20

60

5.25

5.28

5.31

5.33

5.36

5.39

5.41

5.44

5.47

70

5.52

5.55

5.58

5.61

5.64

5.67

5.71

5.74

5.77

80

5.84

5.88

5.92

5.95

5.99

6.04

6.08

6.13

6.18

90

6.28

6.34

6.41

6.48

6.55

6.64

6.75

6.88

7.05

9
3.66
4.12
4.45
4.72
4.97
5.23
5.50
5.81
6.23
7.33

Os efeitos causados por uma
nuvem de gás tóxico sobre as pessoas
dependem do tipo de gás, da concentração
desse gás e do tempo que as pessoas
ficam expostas.

Os coeficientes, K1 (parâmetro de
localização)
e
K2
(parâmetro
de
inclinação) são determinados a partir de
dados empíricos.

No caso de gás tóxico, a
concentração de interesse corresponde ao
valor de concentração que mata um certo
percentual da população num determinado
período
de
tempo
de
exposição,
determinando assim a área vulnerável a
este nível de carga tóxica. A equação de
probit para morte por exposição à nuvem
de gás tóxico tem a forma:

A percentagem de morte na área
afetada pelo acidente corresponde à
função de distribuição acumulada de Y,
sendo definida pela equação:

2π

2

Área vulnerável a nuvem de gás tóxico

K1, K2 = parâmetros específicos para cada
tipo de dano e de substância

P=

1

TABELA 8.21.:RELAÇÃO ENTRE PROBIT E A PERCENTAGEM DE MORTE NA ÁREA AFETADA

V = medida da intensidade do efeito físico
causador dos danos (sobre-pressão,
impulso, radiação térmica X tempo de
exposição ou concentração x tempo
de exposição)

1

0

Y-5

exp – (u2/2) du
Y = A + B ln (Cn t)

ƒ
-∝
Onde:

Esta correspondência matemática
é mais fácil de ser usada na forma de uma
tabela, conforme mostrado na tabela 8.21,
na qual a primeira linha e a primeira coluna
indicam a percentagem de morte na área
afetada correspondente aos valores de
Probit que constam nas demais linhas e
colunas.

A, B e n = parâmetros que
dependem
da
substância
tóxica
(adimensional)
C = concentração de material tóxico
na nuvem, (ppm)
t

= tempo de exposição (minutos)
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Assim, pode-se determinar, a partir
dos cálculos de dispersão da nuvem
tóxica, as áreas correspondentes ao IDLH
(concentração máxima de uma substância
no ar, na qual pessoas podem estar
expostas, em um tempo de 30 minutos,
sem ocasionar morte ou efeitos à saúde) e
LC1-30 (concentração letal para 1% da
população exposta durante um tempo de
30 minutos)

Radiação térmica
(KW/m2)
37.5
30
seg
de
exposição
12.5
30
seg
de
exposição

Efeito
90% de letalidade
1% de letalidade

Queimaduras graves para
pele em um minuto de
5.0
exposição

Área vulnerável a radiação térmica
Queimaduras que provocam
dor em 20 seg de exposição -

As áreas vulneráveis devido à
ocorrência de jato de fogo, incêndio em
poça ou bola de fogo ficam delimitadas
pelas
linhas
de
isofluxo
térmico
correspondente aos níveis de fluxo térmico
de interesse. Estes níveis de interesse
podem ser determinados usando-se a
equação de probit. A equação de probit
para morte por queimadura, decorrente de
jato de fogo, incêndio em poça ou bola de
fogo, é dada por:

TABELA 8.22A: RADIAÇÃO TÉRMICA X EFEITO

A duração do efeito de uma bola de
fogo gerada pelo BLEVE pode ser
calculada pela seguinte correlação:
EI 05 - TBLEVE = 0.826 M 0,26 = 0.826 x
1080000 0,26 = 30,5 segundos M=kg
• Cálculo da intensidade para o efeito
da Bola de fogo
I =   10 4 ePr + 14.9/2.56 /t  3/4

Y = -14,9 + 2,56 ln (t I4/3 /104)

I = intensidade em W/m 2 ; Pr =
probit; t = duração da exposição em
segundos

Onde:
T = tempo de exposição à radiação
térmica (S)

Onde:

I = intensidade de radiação térmica

TBLEVE = tempo de duração da
bola de fogo e M = massa inicial do líquido
inflamáve

(W/m2)
A tabela 8.22A mostra, para
alguns níveis de efeito e tempos de
exposição, os valores de fluxo térmico
correspondentes. Assim, por exemplo, a
linha de isofluxo térmico de 12,5 kW/m 2 ,
correspondente à probabilidade de morte
igual a 1% das pessoas expostas por um
período de 30 segundos, pode ser usada
para definir o limite da área vulnerável.

Como o efeito da bola de fogo
gerada pelo “BLEVE” depende do tempo
de sua duração e este da quantidade de
produto envolvido, abaixo é calculado o
tempo de duração da bola de fogo para o
EI – 05 e apresentado na tabela 8.22B.
Evento iniciador

1% de Fatalidade

90% de Fatalidade

05

13,2 kW/m²

38 kW/m²

T ABELA 8.22B: I NTENSIDADE

DE

R ADIAÇÃO PARA O EFEITO DE B OLA DE
F OGO

Área vulnerável a explosões
Para a determinação da área
vulnerável a explosão de nuvem não
confinada devido à liberação de substância
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inflamável, é considerada a massa da
substância liberada que está entre o limite
inferior e superior de inflamabilidade.
Assim, se a massa encontrada entre estes
limites superar a massa mínima necessária
para uma explosão, a equação de probit
poderá
fornecer
o
percentual
de
fatalidades na região afetada.

8.9.3. ÁREAS VULNERÁVEIS
As tabelas 8.23 a 8.29 apresentam
respectivamente os resultados das áreas
vulneráveis para os efeitos físicos de jato
de fogo, incêndio em poça, incêndio em
nuvem e explosão de nuvem não
confinada. As áreas foram marcadas sobre
a área de instalação do Empreendimento.

Equação de probit para morte por
hemorragia no pulmão:

Área vulnerável a radiação térmica
Atividades no mar

Y = -77,1 + 6,91 ln ∆P

As tabelas 8.23 e 8.24 apresentam
as distâncias obtidas para cada nível de
fluxo térmico referente aos cenários de
incêndios do tipo jato de fogo e incêndio
em poça respectivamente.

∆P = sobrepressão (N/m 2 )
Morte por impacto:

EVENTOS INICIADORES

EI 01) Grande liberação de substância inflamável – Gás
Natural liquefeito, devido a ruptura nas linhas /braços de
transferência de 16” de gás natural liquefeito que
alimenta a embarcação de armazenamento e
regaseificação (FSRU):
EI 02) Grande liberação de substância inflamável – Gás
Natural, devido a ruptura na linha/braço de transferência
de 16” de gás natural gasoso que retorna dos tanques de
armazenagem da embarcação de armazenamento e
regaseificação (FSRU):
EI 03) Grande liberação de gás natural devido a ruptura
na linha /braço de transferência de 18” que sai do tanque
de armazenagem do navio e vai para os dutos de gás
natural, passando pela bomba e sistema de vaporização
de GNL:
EI-04) Pequena liberação de substância
Direçã
inflamável – Gás Natural, devido a furo no
o 45°
gasoduto de 18 ” de gás natural que
Direçã
alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:
o 90°
EI-05) Média liberação de substância
Direçã
inflamável – Gás Natural, devido a rasgo no
o 45°
gasoduto de 18 ” de gás natural que
Direçã
alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:
o 90°
EI-06) Grande liberação de substância
Direçã
inflamável – Gás Natural, devido a ruptura
o 45°
no gasoduto de 18 ” de gás natural que
Direçã
alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:
o 90°

Y = -46,1 + 4,82 ln J
Onde:
J = impulso (N.s/m 2 )
Outras equações de probit podem
ser usadas para cálculo da percentagem
de pessoas que sofrerão outros efeitos de
menor severidade e danos, tais como:
•

Ruptura de tímpano

•

Ferimento por impacto

•

Ferimento por fragmentos

•

Danos estruturais

•

Quebra de vidros
Através

destas

Raio das
(metros)
5,0
KW/m
²

12,5
KW/m
²

Áreas Vulneráveis
37,5
KW/m²

311

257

212

170

142

120

685

536

426

37

25

NA

29

17

NA

130

90

37

105

63

NA

261

183

NA

213

130

30

NA – significa que não atingiu o efei to pesqui sado ou não houve formação

TABELA 8.23: ÁREAS VULNERÁVEIS À RADIAÇÃO TÉRMICA – JATO DE FOGO

equações

podemos obter a seguinte tabela;
∆P (psi)

Efeito

Percentagem

∆P (N/m2)

Fatalidade

1

106869

15,5

Ruptura de tímpano

90

84116

12,2

Ruptura de tímpano

1

16547

2,4

TABELA 8.23:NÍVEIS DE SOBRE-PRESSÃO E EFEITO
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Raio das Áreas
(metros)
5,0
12,5
KW/
KW/m²
m²

EVENTOS INICIADORES

EI 01) Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural
liquefeito, devido a ruptura nas linhas /braços de transferência
de 16” de gás natural liquefeito que alimenta a embarcação de
armazenamento e regaseificação (FSRU):
EI 02) Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural,
devido a ruptura na linha/braço de transferência de 16” de gás
natural gasoso que retorna dos tanques de armazenagem da
embarcação de armazenamento e regaseificação (FSRU):
EI 03) Grande liberação de gás natural devido a ruptura na
linha /braço de transferência de 18” que sai do tanque de
armazenagem do navio e vai para os dutos de gás natural,
passando pela bomba e sistema de vaporização de GNL:
EI-04) Pequena liberação de substância inflamável – Gás
Natural, devido a furo no gasoduto de 18 ” de gás natural que
alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:
EI-05) Média liberação de substância inflamável – Gás Natural,
devido a rasgo no gasoduto de 18 ” de gás natural que alimenta
a UTE Porto Norte Fluminense:
EI-06) Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural,
devido a ruptura no gasoduto de 18 ” de gás natural que
alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:

Vulneráveis
37,5
KW/m²

640

453

288

NA

NA

NA

RAIO DAS ÁREAS VULNERÁVEIS
(METROS)

EVENTOS INICIAD ORES

5,0

12,5

37,5

KW/m

KW/m²

KW/m²

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

95

33

NA

²
EI 01) Pequena liberação de substânci a inflamável – Gás
Natural, devido a furo no gasoduto de 18 ” de gás natural
que alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:

NA

NA

EI 02) Média liberação de substância inflamável – Gás

NA

Natural, devido a rasgo no gasoduto de 18 ” de gás
NA

NA

NA

NA

NA

NA

natural que alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:
EI 03) Grande liberação de substância inflamável – Gás
Natural, devido a ruptur a no gasoduto de 18 ” de gás
natural que alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:

NA

NA

NA

EI-04) Grande liberação de substância inflamável – Gás
Natural, devido a ruptura na tubulação de 8 ” de gás

NA – significa que não atingiu o efei to pesqui sado ou não houve formação

natural com pressão de 35 bar que alimenta as tur binas

TABELA 8.24: ÁREAS VULNERÁVEIS À RADIAÇÃO TÉRMICA – INCÊNDIO EM POÇA

de geração de energia da UTE Porto Norte Fl uminense:
EI-05) Grande liberação de substância inflamável – Gás

Atividades em terra

propano/butano, devi do a ruptura de uma esfera de
propano do parque de estocagem da UTE Porto Norte
Fluminense:

As tabelas 8.25 e 8.26 apresentam
as distâncias obtidas para cada nível de
fluxo térmico referente aos cenários de
incêndios do tipo jato de fogo e incêndio
em poça respectivamente.

EI-06) Grande liberaç ão de substância

i nflamável –

Gasolina, devido a ruptura de um tanque de gasolina
natural do parque de estocagem

da UTE Porto Norte

Fluminense:

NA – significa que não atingiu o efei to pesqui sado ou não houve formação
RAIO

DAS

ÁREAS

EI 01) Pequena liber ação de substância

Direçã

inflamável – Gás Natur al, devido a furo

o 45°

I NCÊ N DI O

5,0

12,5

37,5

KW/

KW/m

KW/m

m²

²

²

37

25

NA

a

UTE

Porto

Direçã

Norte

Fluminense:

o 90°

28

16

NA

EI 02) Média liberação de substância

Direçã

inflamável – Gás Natural, devido a

o 45°

130

90

37

105

63

NA

224

157

NA

rasgo no gasoduto de 18 ” de gás
natural que alimenta a UTE Porto

Direçã

Norte Fluminense:

o 90°

EI 03) Grande liberação de substância

Direçã

inflamável – Gás Natural, devido a

o 45°

À

Área vulnerável a incêndio em nuvem

EVENTOS INICIADORES

ruptura no gasoduto de 18 ” de gás
natural que alimenta a UTE Porto

Direçã

Norte Fluminense:

o 90°

183

111

23

EI 01) Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural liquefeito,
devido a ruptura nas linhas /braços de transferência de 16” de gás natural
liquefeito que alimenta a embarcação de armazenamento e regaseificação
(FSRU):
EI 02) Grande liberação de substância inflamável – Gás Natural, devido a
ruptura na linha/braço de transferência de 16” de gás natural gasoso que
retorna dos tanques de armazenagem da embarcação de armazenamento
e regaseificação (FSRU):
EI 03) Grande liberação de gás natural devido a ruptura na linha /braço
de transferência de 18” que sai do tanque de armazenagem do navio e vai
para os dutos de gás natural, passando pela bomba e sistema de
vaporização de GNL:
EI-04) Pequena liberação de substância inflamável – Gás
Direção 45°
Natural, devido a furo no gasoduto de 18 ” de gás natural
que alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:
Direção 90°

EI-04) Grande liberação de substância inflamável
– Gás Natural, devi do a ruptur a na tubul ação de 8
” de gás natural com pressão de 35 bar que

203

164

137

alimenta as turbinas de geração de energia da UTE
Porto Norte Fluminense:
EI-05) Grande liberação de substância inflamável
– Gás propano/butano, devido a ruptura de uma
esfera de propano do parque de estocagem

NA

NA

NA

da

UTE Porto Norte Fluminense:
EI-06) Grande liberação de substância inflamável
– Gasolina, devido a ruptura de um tanque de

NA

NA

EI-05) Média liberação de substância inflamável – Gás
Natural, devido a rasgo no gasoduto de 18 ” de gás
natural que alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:

NA

gasolina natural do parque de estoc agem da UTE
EI-06) Grande liberação de substância inflamável – Gás
Natural, devido a ruptura no gasoduto de 18 ” de gás
natural que alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:

Porto Norte Fluminense:
NA – significa que não atingiu o efeito pesquisado ou não houve formação

T A B E L A 8. 25: Á R E A S V U L N E R Á V E I S
DE

R ADI AÇÃ O TÉ RMI CA –

E M P OÇ A

Atividades no mar
A tabela 8.27 apresenta os
alcances
máximos
das
nuvens
correspondentes ao limite inferior de
inflamabilidade da substância liberada.
Estes alcances definem os raios das áreas
vulneráveis dos cenários de incêndio em
nuvem.

no gasoduto de 18 ” de gás natur al que
alimenta

T A B E L A 8. 26: Á R E A S V U L N E R Á V E I S

VULNERÁVEIS (METROS)

EVENTOS INICIAD ORES

À

ALCANCE
MÁXIMO
DA NUVEM
(M)
570

184

674

11
2

Direção 45°

44

Direção 90°

9

Direção 45°

94

Direção 90°

19

NA – significa que não atingiu o efei to pesqui sado ou não houve formação

RADIAÇÃO TÉRMICA – JATO

T A B E L A 8. 27: Á R E A S V U L N E R Á V E I S

FOGO
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A I NCÊ N DI O E M

NUVEM

Atividades em terra

EI-05)
Média
liberação
de
substância
inflamável – Gás
Natural, devido a rasgo no gasoduto
de 18 ” de gás natural que alimenta
a UTE Porto Norte Fluminense:

A tabela 8.28 apresenta os
alcances
máximos
das
nuvens
correspondentes ao limite inferior de
inflamabilidade da substância liberada.
Estes alcances definem os raios das áreas
vulneráveis dos cenários de incêndio em
nuvem.

EI-06) Grande liberação de
substância
inflamável – Gás
Natural, devido a ruptura no
gasoduto de 18 ” de gás natural que
alimenta a UTE Porto Norte
Fluminense:

NA

NA

NA

Direção
90°

NA

NA

NA

Direção
45°

NA

NA

NA

Direção
90°

NA

NA

NA

NA – significa que não atingiu o efei to pesqui sado ou não houve formação

T A B E L A 8. 29: Á R E A S V U L N E R Á V E I S

A

EXPLOSÃO

DE

NUVEM

NÃO

CON FIN A DA

ALCANCE MÁXIMO

EVENTOS INICIAD ORES

Mapeamento das áreas vulneráveis

DA NUVEM (M)

EI 01) Pequena liberação de substância

Direção

inflamável – Gás Natural, devido a furo no

45°

gasoduto de 18 ” de gás natural que

Direção

alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:

90°

EI 02) Média liberação de substância

Direção

inflamável – Gás Natural, devido a rasgo

45°

no gasoduto de 18 ” de gás natural que

Direção

alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:

90°

EI 03) Grande liberação de substância

Direção

inflamável – Gás Natural, devido a ruptura

45°

no gasoduto de 18 ” de gás natural que

Direção

alimenta a UTE Porto Norte Fluminense:

90°

11

Atividades no mar
2

As figuras 8.30, 8.31, 8.32 e 8.33
mostram, respectivamente, a delimitação
das áreas vulneráveis a jato de fogo,
incêndio em poça, incêndio em nuvem e
explosão de nuvem não confinada. Abaixo
destacamos os eventos iniciadores que
geraram os maiores alcances por tipo de
efeito.
A figura 8.30A mostra as áreas
vulneráveis aos níveis de 5 kW/m 2 – raio
de 685 m , 12,5 KW /m 2 – raio de 536 m ,
e 37,5 KW / m 2
- raio de 426 m.
Resultado do efeito de jato de fogo na
direção horizontal gerado pela ruptura na
tubulação de 18” de gás natural que sai do
tanque de armazenagem do navio e vai
para os dutos de gás natural, passando
pela bomba e sistema de vaporização de
GNL ( EI – 03).
A figura 8.30D1 mostra a área
vulnerável aos níveis de 5 kW/m 2 – raio de
260 m , 12,5 KW /m 2 – raio de 182 m , e
37,5 KW / m 2
- raio de 89 m. Resultado
do efeito de jato de fogo na direção 45°,
gerado pela ruptura do gasoduto de 18 ”
de gás natural que alimenta a UTE Porto
Norte Fluminense; (EI – 04).
A figura 5.30D2 mostra a área
vulnerável aos níveis de 5 kW/m 2 – raio de
213 m , 12,5 KW /m 2 – raio de 130 m , e
37,5 KW / m 2
- raio de 29 m. Resultado
do efeito de jato de fogo na direção 90°,
gerado pela ruptura do gasoduto de 18 ”
de gás natural que alimenta a UTE Porto
Norte Fluminense; (EI – 04).
A figura 8.31A mostra as áreas
vulneráveis aos níveis de 5 kW/m 2 – raio
de 585 m , 12,5 KW /m 2 – raio de 421 m ,
e 37,5 KW / m 2
- raio de 254 metros .

44
9
79
16

EI-04) Grande liberação de substância inflamável – Gás
Natural, devido a ruptura na tubulação de 8 ” de gás

181

natural com pressão de 35 bar que alimenta as tur binas
de geração de energia da UTE Porto Norte Fl uminense:
EI-05) Grande liberação de substância inflamável – Gás
propano/butano, devi do a ruptura de uma esfera de

769

propano do parque de estocagem da UTE Porto Norte
Fluminense:
EI-06) Grande liberação de substância

Direção
45°

infl amável –

Gasolina, devido a ruptura de um tanque de g asolina

621

natural do parque de estoc agem da UTE Porto Norte
Fluminense:
NA – significa que não atingiu o efei to pesqui sado ou não houve formação

T ABELA 8.28: Á REAS V ULNERÁVEIS A I NCÊNDIO EM N UVEM

Área vulnerável a explosão de nuvem não
confinada
A tabela 8.29 apresenta os
alcances
máximos
do
efeito
de
sobrepressão gerado pela explosão de
nuvem não confinada.
RAIO

D AS

ÁREAS

VULNERÁVEIS (M)
A SOBREPRESSÃO

EVENTOS INICIADORES

0,06
9 bar
EI 01) Grande liberação de substância inflamável –
Gás Natural liquefeito, devido a ruptura nas linhas
/braços de transferência de 16” de gás natural
liquefeito que alimenta a embarcação de
armazenamento e regaseificação (FSRU):
EI 02) Grande liberação de substância inflamável –
Gás Natural, devido a ruptura na linha/braço de
transferência de 16” de gás natural gasoso que
retorna dos tanques de armazenagem da
embarcação de armazenamento e regaseificação
(FSRU):
EI 03) Grande liberação de gás natural devido a
ruptura na linha /braço de transferência de 18” que
sai do tanque de armazenagem do navio e vai para
os dutos de gás natural, passando pela bomba e
sistema de vaporização de GNL:
EI-04) Pequena liberação de
Direção
substância
inflamável – Gás
45°
Natural, devido a furo no gasoduto
de 18 ” de gás natural que alimenta
Direção
a UTE Porto Norte Fluminense:
90°

716

NA

708

0,1

1%

3

Fatalidade

bar

1 bar

56
7

NA

57
9

de

368

NA

407

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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Resultado do efeito de incêndio em poça
formada no mar, devido a ruptura na linha
/braço de transferência de 16” de gás
natural
liquefeito
que
alimenta
a
embarcação
de
armazenamento
e
regaseificação (FSRU), (EI – 01).
A figura 8.32A mostra as áreas
vulneráveis aos níveis de sobrepressão de
0,07 kg/cm² – raio de 782 m , 0,13 kg/cm²
- raio de 619 m e
15,5 psi (1% de
fatalidade) – raio de 411 metros. Resultado
do efeito de explosão de nuvem não
confinada gerado pela vaporização,
ignição e explosão da nuvem formada
devido a ruptura na linha /braço de
transferência de 16” de gás natural
liquefeito que alimenta a embarcação de
armazenamento e regaseificação (FSRU),
(EI – 01).
A figura 8.33A
mostra a área
vulnerável a incêndio em nuvem gerada
pela
ruptura
na
linha
/braço
de
transferência de 18” que sai do tanque de
armazenagem do navio e vai para os dutos
de gás natural, passando pela bomba e
sistema de vaporização de GNL; raio de
674 m (EI – 03).

Figura 8.30B: Área Vulnerável a Radiação Térmica – Jato de fogo Evento Iniciador 02

F igu ra 8. 30C : Á re a V u ln e rá ve l a Ra d ia ç ão Té rmic a – J a to
d e f o go - Eve n to In ic iad o r 03

FIGURA 8.30A: ÁREA VULNERÁVEL A RADIAÇÃO TÉRMICA – JATO DE FOGO - EVENTO
INICIADOR 01

F I G U R A 8. 30D 1: Á R E A V U L N E R Á V E L
DE FOGO
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A

RADIAÇÃO TÉRMICA – JATO

- E V E N T O I N I C I A D O R 04 – 4 5°

F I G U R A 8. 32 A : Á R E A V U L N E R Á V E L
DE

F I G U R A 8. 30D 2: Á R E A V U L N E R Á V E L
DE FOGO

A

NU VE M

NÃO

A

SOBREPRE SSÃ O – EXPLOSÃ O

C O N F I N A D A - E V E N T O I N I C I A D O R 01

RADIAÇÃO TÉRMICA – JATO

- E V E N T O I N I C I A D O R 04 – 9 0°

FIGURA 8.32B ÁREA VULNERÁVEL
CONFINADA - EVENTO INICIADOR 03

F I G U R A 8. 31: Á R E A V U L N E R Á V E L
E M P OÇ A

A

A

SOBREPRESSÃO – EXPLOSÃO

DE

NUVEM

NÃO

R A DI AÇÃ O TÉ RMI CA – INC ÊN DI O

- E V E N T O I N I C I A D O R 01

Figura 8.33A:Área Vulnerável a Incêndio em Nuvem – Evento Iniciador
01

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
8.ANÁLISE DE RISCO

8-35

FIGURA 8.33D2: ÁREA VULNERÁVEL A INCÊNDIO EM NUVEM – EV. INICIADOR 04 –
90°

FIGURA 8.33B: ÁREA VULNERÁVEL A INCÊNDIO EM NUVEM – EVENTO INICIADOR 02

Atividades em terra
As figuras 8.34, 8.35, 8.36, 8.37 e
8.38
mostram,
respectivamente,
a
delimitação das áreas vulneráveis a jato
de fogo, incêndio em poça, incêndio em
nuvem, explosão de nuvem não confinada
e bola de fogo. Abaixo destacamos os
eventos iniciadores que geraram os
maiores alcances por tipo de efeito.

F I G U R A 8. 33C : Á R E A V U L N E R Á V E L

A I NCÊ N DI O E M

A figura 8.34A mostra a área
vulnerável aos níveis de 5 kW/m² – raio de
224 m , 12,5 KW /m²– raio de 90 m e 37,5
KW / m² - raio de 37 m. Resultado do efeito
de jato de fogo na direção 45°, gerado pela
ruptura do gasoduto de 18 ” de gás natural
que alimenta a UTE Porto Norte
Fluminense; (EI – 03).

NU VE M –

E V E N T O I N I C I A D O R 03

A figura 8.34B mostra a área vulnerável
aos níveis de 5 kW/m² – raio de 183 m ,
12,5 KW /m²– raio de 111 m e 37,5 KW /
m² - raio de 23 m. Resultado do efeito de
jato de fogo na direção 90°, gerado pela
ruptura do gasoduto de 18 ” de gás natural
que alimenta a UTE Porto Norte
Fluminense; (EI – 03).
A figura 8.35 mostra as áreas
vulneráveis aos níveis de 5 kW/m² – raio
de 95 m , 12,5 KW /m²– raio de 33 metros
. Resultado do efeito de incêndio em poça
formada, devido a ruptura do tanque de
propano de 2200 m³ (EI – 06).

FIGURA 8.33D1: ÁREA VULNERÁVEL A INCÊNDIO EM NUVEM – EV. INICIADOR 04 –
45°

A figura 8.36 mostra as áreas
vulneráveis aos níveis de sobrepressão de
0,07 kg/cm² – raio de 1344 m , 0,13 kg/cm²
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- raio de 1007 m e 15,5 psi (1% de
fatalidade) – raio de 765 metros. Resultado
do efeito de explosão de nuvem não
confinada gerado pela ruptura do tanque
de propano (EI – 05).
A figura 8.37
mostra a área
vulnerável a incêndio em nuvem gerada
pela ruptura do tanque de propano (EI –
05). O alcance do limite inferior de
inflamabilidade atingiu 769 metros.
A figura 8.38
mostra a área
vulnerável a bola de fogo gerada pelo
Bleve no tanque de estocagem de propano
(EI-05). O tempo esperado do efeito é de
13,2 segundos e os níveis de radiação
alcançam 1525 metros para 5 kw/m²; 894
metros para 13,2 kw/m² (1% de fatalidade)
e 330 metros para 38 kw/m² (90% de
fatalidade).

F IGURA 8.35: Á REA V ULNERÁVEL A R ADIAÇÃO T ÉRMICA – I NCÊNDIO EM
POÇA

- E VENTO I NICIADOR 06

F IGURA 8.35: Á REA V ULNERÁVEL A S OBREPRESSÃO – E XPLOSÃO DE N UVEM
NÃO

F IGURA 8.34A: Á REA V ULNERÁVEL A R ADIAÇÃO T ÉRMICA – J ATO DE
A

C ONFINADA - E VENTO I NICIADOR 05

FOGO

45°- E VENTO I NICIADOR 03

F IGURA 8.36:Á REA V ULNERÁVEL A I NCÊNDIO EM N UVEM – E VENTO
I NICIADOR 05

F IGURA 8. 34B:Á REA V ULNERÁVEL A R ADIAÇÃO T ÉRMICA – J ATO DE
A

FOGO

90° - E VENTO I NICIADOR 03
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risco utilizado pelo Inea para atividades
industriais.
8. 1 1. RE CO M EN DA ÇÕ E S P AR A
RE DU Ç ÃO DO RI S CO
As medidas de atenuação de riscos
devem ser adotadas com as seguintes
finalidades:
a) Reduzir a freqüência de ocorrência dos
eventos
iniciadores
através
da
implantação de um programa de
gerenciamento de risco de processo para
as operações do Parque Termoelétrico
Porto Norte Fluminense.

F IGURA 8.37: Á REA V ULNERÁVEL A B OLA DE F OGO – E VENTO I NICIADOR
05

8. 1 0. CO N CLU S ÃO

b) Minimizar suas conseqüências pela
implantação de um Plano de Ação de
Emergências nas operações do do
Parque Termoelétrico
Porto Norte
Fluminense.

Devido à distância das atividades
offshore do Parque Termoelétrico PNF
para o litoral (6,5 km) e do afastamento da
população em relação a área do Parque
Termoelétrico onde chega o gasoduto, as
áreas vulneráveis aos efeitos dos cenários
de acidentes mesmo sendo significativas
não alcançam áreas
com ocupações
sensíveis (residências, igrejas, escolas,
etc...).
Portanto,
as
possíveis
consequências
dos acidentes nesta
operação afetará somente os empregados
do píer e dos navios envolvidos na
operação de transferência.

c) Implementar
as
recomendações
incluídas na Análise Preliminar de Riscos
– APP

8. 1 2. AN E XO S

Para as atividades em terra do
Parque Termoelétrico PNF, apesar de
alguns efeitos apresentarem grandes
alcances, o afastamento das áreas
ocupadas pela população externa em
relação aos locais de origem dos eventos
acidentais, garante
que nenhuma
ocupação sensível (residências, igrejas,
escolas, etc...) será atingida pelos efeitos
que geram 1% de fatalidade ou pelo limite
inferior de inflamabilidade da nuvem
inflamável. Portanto, estes resultados nos
permite afirmar que as operações das
atividades
em
terra
do
Parque
Termoelétrico PNF, atende ao critério de
aceitabilidade de risco utilizado pelo Inea
para atividades industriais

•

Anexo I: Descritivo detalhado e
Lay-out das Instalações –
Desenho

•

Anexo II: Análise Preliminar de
Perigos - APP

Estes resultados nos permite
afirmar que as operações Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense,
atendem ao critério de aceitabilidade de
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ATIVIDADES NO MAR

Análise Preliminar de Perigos (APP)
Negócio: Terminal de GNL
Sistema: Descarregamento de Gás Natural Liquefeito – Embarcação Supridora (LNGC)
Referência: Navio tanque de GNL
Perigo

Causa

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Recomendações/ Observações

Cenário

Pequena
liberação de
gás natural
liquefeito

Vazamento nas linhas/braços de
transferência de 16” de gás natural
liquefeito que alimenta a
embarcação de armazenamento e
regaseificação (FSRU):
- pela linha 16”;
- pelas válvulas;

Não Há

Vapores de
inflamáveis no
ambiente

D

I

2

Incluir procedimento de
inspeções periódicas da
tubulação no manual de
operação. Instalar analisadores
de GN para detecção de
vazamento

01

Grande
liberação de
gás natural
liquefeito

Ruptura nas linhas/braços de
transferência de 16” de gás natural
liquefeito que alimenta a
embarcação de armazenamento e
regaseificação (FSRU):
- pela linha 16”;
- pelas válvulas;

Visual

Jato de fogo

C

III

3

02

Incêndio em poça

c

III

3

Incêndio em nuvem

B

IV

3

Incluir procedimento de resposta
à vazamento de gás natural
liquefeito no Plano de Ação de
Emergências da Instalação.
Evacuar área atingida pela nuvem
de gás inflamável.

- Explosão em
nuvem não
confinada

B

IV

3
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03
04
05

Análise Preliminar de Perigos (APP)
Negócio: Terminal de GNL
Sistema: Descarregamento de Gás Natural Liquefeito – Embarcação Supridora (LNGC)
Referência: Navio tanque de GNL
Perigo

Causa

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Recomendações/ Observações

Cenário

Pequena
liberação de
gás natural
liquefeito

Vazamento nas linhas/braços de
transferência de 16” de gás natural
liquefeito que alimenta a
embarcação de armazenamento e
regaseificação (FSRU):
- pela linha 16”;
- pelas válvulas;

Não Há

Vapores de
inflamáveis no
ambiente

D

I

2

Incluir procedimento de
inspeções periódicas da
tubulação no manual de
operação. Instalar analisadores
de GN para detecção de
vazamento

06

Grande
liberação de
gás natural
liquefeito

Ruptura nas linhas/braços de
transferência de 16” de gás natural
liquefeito que alimenta a
embarcação de armazenamento e
regaseificação (FSRU):
- pela linha 16”;
- pelas válvulas;

Visual

Jato de fogo

C

III

3

07

Incêndio em poça

c

III

3

Incêndio em nuvem

B

IV

3

Incluir procedimento de resposta
à vazamento de gás natural
liquefeito no Plano de Ação de
Emergências da Instalação.
Evacuar área atingida pela nuvem
de gás inflamável.

- Explosão em
nuvem não
confinada

B

IV

3
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08
09
10

Análise Preliminar de Perigos (APP)
Negócio: Terminal de GNL
Sistema: Descarregamento de Gás Natural Liquefeito – Embarcação Supridora (LNGC)
Referência: Navio tanque de GNL
Perigo

Causa

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Recomendações/ Observações

Pequena
liberação de
gás natural

Vazamento na linha/braço de
transferência de 16” de gás natural
gasoso que retorna dos tanques de
armazenagem da embarcação de
armazenamento e regaseificação
(FSRU):
- pela linha 16”;
- pelas válvulas;

Alarme por
Detecção de
vapores
inflamáveis

Vapores de
inflamáveis no
ambiente

D

I

2

Grande
liberação de
gás natural
liquefeito

Ruptura na linha/braço de
transferência de 16” de gás natural
gasoso que retorna dos tanques de
armazenagem da embarcação de
armazenamento e regaseificação
(FSRU):

Alarme por
Detecção de
vapores
inflamáveis

Jato de fogo

C

III

3

12

Incêndio em nuvem

B

IV

3

13

- Explosão em
nuvem não
confinada

B

IV

3

14
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Incluir procedimento de
inspeções periódicas da
tubulação no manual de
operação.

Cenário

11

Análise Preliminar de Perigos (APP)
Negócio: Terminal de GNL
Sistema: Gasoduto de Gás Natural 6,5 km
Referência: Navio tanque de GNL
Perigo

Pequena
liberação de
gás natural

Média
liberação de
gás natural

Grande
liberação de
gás natural

Causa

Modo de
Detecção

Furo no gasoduto de 18 ” de gás
natural que alimenta a UTE Porto
Norte Fluminense:
- pela linha 18”;
- pelas conexões
- pelas válvulas;

Inspeção

Rasgo no gasoduto de 18 ” de gás
natural que alimenta a UTE Porto
Norte Fluminense:
- pela linha 18”;
- pelas conexões
- pelas válvulas;

Alarme por
baixa pressão

Ruptura no gasoduto de 18 ” de gás
natural que alimenta a UTE Porto
Norte Fluminense:
- pela linha 18”;
- pelas conexões
- pelas válvulas;

Alarme por
baixa pressão

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Jato de fogo

C

I

1

Incêndio em nuvem

B

II

1

- Explosão em
nuvem não
confinada
Jato de fogo

B

II

1

C

II

2

Incêndio em nuvem

B

III

2

- Explosão em
nuvem não
confinada

B

III

2

Jato de fogo

C

III

3

Incêndio em nuvem

B

IV

3

- Explosão em
nuvem não
confinada

B

IV

3
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Recomendações/ Observações

Incluir procedimento de resposta
à pequeno vazamento de gás
natural no Plano de Ação de
Emergências da Instalação.

Cenário

15
16

17

Incluir procedimento de resposta
à médio vazamento de gás
natural no Plano de Ação de
Emergências da Instalação.
Evacuar área atingida pela nuvem
de gás inflamável.

18

Incluir procedimento de resposta
à grande vazamento de gás
natural no Plano de Ação de
Emergências da Instalação.
Evacuar área atingida pela nuvem
de gás inflamável.

21

19
20

22

23

Análise Preliminar de Perigos (APP)
Negócio: Terminal de GNL
Sistema: Embarcação de Armazenamento e Regaseificação (FSRU)
Referência: Navio tanque de GNL
Perigo

Causa

Modo de
Detecção

Efeito

Pequena
liberação de
gás natural

Vazamento na linha/braço de
transferência de 18” que sai do
tanque de armazenagem do navio
e vai para os dutos de gás natural,
passando pela bomba e sistema de
vaporização de GNL:
- pelas válvulas;
- pelas bombas;
- pelo recondensador;
- pelos flanges/conexões.

Alarme por
Detecção de
vapores
inflamáveis

Vapores de
inflamáveis no
ambiente

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Recomendações/ Observações

Incluir procedimento de
inspeções periódicas da
tubulação no manual de
operação.

Cenário

D

I

2

C

III

3

B

IV

3

26

IV

3

27

24

Jato de fogo

Grande
liberação de
gás natural

Ruptura na linha/braço de
transferência de 18” que sai do
tanque de armazenagem do navio
e vai para os dutos de gás natural,
passando pela bomba e sistema de
vaporização de GNL:
- pelas válvulas;
- pelas bombas;
- pelo recondensador;
-

Alarme por
Detecção de
vapores
inflamáveis
Incêndio em nuvem
- Explosão em
nuvem não
confinada

B
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Incluir procedimento de resposta
à vazamento de gás natural
liquefeito no Plano de Ação de
Emergências da Instalação.
Evacuar área atingida pela nuvem
de gás inflamável.

25

Análise Preliminar de Perigos (APP)
Negócio: Terminal de Petróleo/Píer de Atracação
Sistema: Oleoduto de Petróleo - 6,5 km
Referência: Navio tanque de Petróleo
Perigo
Pequena
liberação de
Petróleo

Grande
liberação de
Petróleo

Causa

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Vazamento no oleoduto de 32 ” de
petróleo que sai do píer a 6,5 km e
alimenta a tancagem na UTE Porto
Norte Fluminense:
- pela linha 32”;
- pelas conexões
- pelas válvulas;

Inspeção

Resíduo de óleo no
mar

D

I

2

Ruptura no oleoduto de 32 ” de
petróleo que sai do píer a 6,5 km e
alimenta a tancagem na UTE Porto
Norte Fluminense:
- pela linha 32”;
- pelas conexões
- pelas válvulas;

Alarme por
baixa pressão

Derrame de grande
quantidade óleo no
mar

C

II
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2

Recomendações/ Observações

Incluir procedimento de
inspeções periódicas

Incluir procedimento de resposta
à grande vazamento de óleo no
mar

Cenário

28

29

ATIVIDADES EM TERRA
Análise Preliminar de Perigos (APP)
Negócio: UTE Porto Norte Fluminense
Sistema: Gasoduto de Gás Natural – 18”
Referência: Fornecimento via Pier marítimo
Perigo

Causa

Pequena
liberação de
gás natural

Furo no gasoduto de 18 ” de
gás natural que alimenta a UTE
Porto Norte Fluminense:
- pela linha 18”;
- pelas conexões
- pelas válvulas;

Média
liberação de
gás natural

Grande
liberação de
gás natural

Rasgo no gasoduto de 18 ” de
gás natural que alimenta a UTE
Porto Norte Fluminense:
- pela linha 18”;
- pelas conexões
- pelas válvulas;

Ruptura no gasoduto de 18 ” de
gás natural que alimenta a UTE
Porto Norte Fluminense:
- pela linha 18”;
- pelas conexões
- pelas válvulas;

Modo de
Detecção

Inspeção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Recomendações/
Observações

Jato de fogo

C

I

1

Incêndio em
nuvem

B

II

1

Incluir procedimento de
resposta à pequeno
vazamento de gás natural
no Plano de Ação de
Emergências da
Instalação.

II

1

- Explosão em
nuvem não
confinada

Alarme por baixa
pressão

Jato de fogo

C

II

2

Incêndio em
nuvem

B

III

2

III

2

- Explosão em
nuvem não
confinada

Alarme por baixa
pressão

B

B

Jato de fogo

C

III

3

Incêndio em
nuvem

B

IV

3

IV

3

- Explosão em
nuvem não
confinada

B
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Cenário
30

31

32
Incluir procedimento de
resposta à médio
vazamento de gás natural
no Plano de Ação de
Emergências da
Instalação. Evacuar área
atingida pela nuvem de
gás inflamável.

Incluir procedimento de
resposta à grande
vazamento de gás natural
no Plano de Ação de
Emergências da
Instalação. Evacuar área
atingida pela nuvem de
gás inflamável.

33
34

35

36
37

38

Análise Preliminar de Perigos (APP)
Negócio: UTE Porto Norte Fluminense
Sistema: Turbinas de Geração de Energia
Referência: Gás Natural de Alimentação das Turbinas de Gás

Perigo

Causa

Pequena
liberação de
gás natural

Vazamento na tubulação de 8 ” de
gás natural com pressão de 35 bar
que alimenta as turbinas de
geração de energia da UTE Porto
Norte Fluminense:
- pela linha 8”;
- pelas conexões
- pelas válvulas;

Grande
liberação de
gás natural

Ruptura na tubulação de 8 ” de gás
natural com pressão de 35 bar que
alimenta as turbinas de geração de
energia da UTE Porto Norte
Fluminense:
- na linha 8”;
- nas conexões;
- nas válvulas;

Modo de
Detecção

Inspeção

Efeito

Cat.
Freq.

Jato de fogo

C

Incêndio em nuvem

- Explosão em
nuvem não
confinada

Alarme por
baixa pressão

B

B

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

I

1

II

1

II

1

Jato de fogo

C

III

3

Incêndio em nuvem

B

IV

3

IV

3

- Explosão em
nuvem não
confinada

B
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Recomendações/
Observações

Cenário

39
Incluir procedimento de
resposta à pequeno
vazamento de gás
natural no Plano de
Ação de Emergências
da Instalação.

40

41

Incluir procedimento de
resposta à grande
vazamento de gás
natural no Plano de
Ação de Emergências
da Instalação. Evacuar
área atingida pela
nuvem de gás
inflamável.

42

43

44

Análise Preliminar de Perigos (APP)
Negócio: UTE Porto Norte Fluminense
Sistema: Tanque de Petróleo
Referência: Armazenamento para Transferência
Perigo

Pequena
liberação de
Petróleo

Grande
liberação de
Petróleo

Causa

Modo de
Detecção

Vazamento no tanque de petróleo
de 50 000 m³ da área de tancagem
na UTE Porto Norte Fluminense:
- pelo costado;
- pelas conexões

Ruptura no tanque de petróleo de
50 000 m³ da área de tancagem na
UTE Porto Norte Fluminense:
- falha de integridade;
- por corrosão;

Inspeção

Visual

Efeito

Resíduo de óleo no
dique de contenção

Derrame de grande
quantidade no
dique de contenção

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

D

C
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I

II

Cat.
Risco

2

2

Recomendações/
Observações

Incluir
procedimento de
inspeções
periódicas
Temperatura do
produto = 40 °C,
abaixo do ponto
de fulgor.

Temperatura do
produto = 40 °C,
abaixo do ponto
de fulgor.
Incluir
procedimento de
resposta à grande
vazamento de óleo

Cenário

45

46

Análise Preliminar de Perigos (APP)
Negócio: UTE Porto Norte Fluminense
Sistema: Armazenagem de Propano e Butano
Referência: Unidade de Processamento de Gás Natural
Perigo

Pequena
liberação
de
propano/
butano

Grande
liberação
de
propano/
butano

Modo de
Detecção

Causa

Vazamento numa esfera de
propano/butano do parque de estocagem
da UTE Porto Norte Fluminense:
- por furo no costado;
- pelas soldas
- pelos flanges;

Ruptura de uma esfera de
propano/butano do parque de estocagem
da UTE Porto Norte Fluminense:
- falha na integridade;
- por sobrepressão;

Inspeção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Jato de fogo

C

I

1

Incêndio em nuvem

- Explosão em
nuvem não
confinada

Visual

B

B

II

1

II

1

Bola de fogo

A

IV

2

Incêndio em nuvem

B

IV

3

IV

3

- Explosão em
nuvem não
confinada

B
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Recomendações/
Observações

Cenário

47
Incluir procedimento
de resposta à
pequeno vazamento
de gás no Plano de
Ação de
Emergências da
Instalação.

48

49

Incluir procedimento
de resposta à grande
vazamento de gás no
Plano de Ação de
Emergências da
Instalação. Evacuar
área atingida pela
nuvem de gás
inflamável.

50

51

52

Análise Preliminar de Perigos (APP)
Negócio: UTE Porto Norte Fluminense
Sistema: Armazenagem de Gasolina Natural
Referência: Unidade de Processamento de Gás Natural
Perigo

Pequena
liberação
de
Gasolina
Natural

Grande
liberação
de
Gasolina
Natural

Modo de
Detecção

Causa

Vazamento num tanque de gasolina
natural do parque de estocagem da UTE
Porto Norte Fluminense:
- por furo no costado;
- pelas soldas
- pelos flanges;

Ruptura de um tanque de gasolina
natural do parque de estocagem da UTE
Porto Norte Fluminense:
- falha na integridade;
- por sobrepressão;

Inspeção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Recomendações/
Observações

Incêndio em poça

C

I

1

Incêndio em nuvem

B

II

1

Incluir
procedimento de
resposta à pequeno
vazamento de
gasolina no Plano
de Ação de
Emergências da
Instalação.

II

1

- Explosão em
nuvem não
confinada

Visual

B

Incêndio em poça

C

III

3

Incêndio em nuvem

B

IV

3

IV

3

- Explosão em
nuvem não
confinada

B
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Cenário

53

54

55
Incluir
procedimento de
resposta à grande
vazamento de
gasolina no Plano
de Ação de
Emergências da
Instalação. Evacuar
área atingida pela
nuvem de vapores
inflamáveis..

56

57

58

9. IDENTIFICAÇÃO

E

AVALIAÇÃO

DOS

IMPACTOS AMBIENTAIS (AIA)

• Aferir e analisar a qualidade ambiental da
área em estudo, diagnosticando a situação
existente, a qual será assumida como
padrão básico de desempenho. Nada
melhor para utilizar como padrão de
desempenho do que a própria realidade que
se deseja otimizar;

O conhecimento das características do
empreendimento e do ambiente de sua área de
influência, possibilita que, a partir de uma
metodologia adequada, sejam identificados e
avaliados os impactos ambientais decorrentes
de sua implantação.

• Efetuar prognósticos ambientais para a
região de interesse, com e sem a presença
da atividade transformadora que está sendo
avaliada;

As conclusões obtidas nessa etapa,
permitirão identificar as medidas que deverão
ser tomadas com o objetivo de mitigar os
impactos negativos e potencializar os positivos,
otimizando os benefícios gerados pela
implantação do empreendimento.

• Mensurar os impactos ambientais em cada
cenário considerado, avaliando os desvios
entre esses prognósticos. Analisando as
suas causas e conseqüências mais
prováveis que incidirão sobre o ambiente
afetado.

9.1

METODOLOGIA

Várias são as definições encontradas
para os impactos ambientais. A primeira está
na legislação federal brasileira, no texto da
Resolução nº 01/86 do CONAMA – Conselho
Nacional de Meio Ambiente, de 23 de janeiro
de 1986.
Em
conceitua:

seu

artigo

1º,

a

Resolução

“Para
fins
desta
Resolução,
considera-se impacto ambiental qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que,
diretamente ou indiretamente, afetam”:
I – a saúde, a segurança e o bem
estar da população;
II – as atividades sociais e
econômicas;
III – a biota;
IV – as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente;
V – a qualidade dos recursos
ambientais.
Avaliação de impactos ambientais, é
um dos principais fatores de avaliação do
desempenho de todo e qualquer projeto ou
empreendimento. A definição e a eficiência das
medidas, ações, decisões, recomendações e
projetos ambientais destinados à otimização de
quadros de transformação ambiental, é função
da solidez e objetividade com que é efetuada
essa avaliação ambiental.
Para se realizar o processo de AIA, é
imprescindível efetuar as seguintes tarefas:
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A literatura oferece várias metodologias
desenvolvidas e testadas para identificação,
análise e avaliação de impactos ambientais
que podem ser gerados pela implantação e
operação de empreendimentos potencialmente
capazes de afetar o meio ambiente.
O método Ad hoc propicia uma
orientação mínima para avaliação de impactos
de forma qualitativa, destacando-se as áreas
ou setores passíveis de serem impactados, ao
invés de definir parâmetros específicos a serem
investigados. Normalmente os trabalhos
desenvolvem-se em reuniões de especialistas
nas diferentes disciplinas envolvidas pelo
projeto, divididos em grupos, onde são
discutidos
e
relatadas
as
principais
considerações ambientais concernentes ao
projeto em questão.
A equipe de consultores optou por essa
técnica na identificação e avaliação dos
impactos ambientais, por apresentar resultados
mais
objetivos,
considerando-se
as
características
locais,
a
tipologia
do
empreendimento e as interações entre os
impactos sobre o ambiente em questão.
A partir das ações do empreendimento
causadoras de impactos, conceituadas como
“Ações Impactantes” e dos fatores ambientais
que conformam o meio ambiente denominados
“Aspectos Ambientais”, é estruturada a análise
dos impactos.
Na análise dos impactos considera-se
ainda, quando possível, a cumulatividade e a
sinergia com os
empreendimentos já
licenciados ou em fase de licenciamento para
a área de influência indireta e direta do
empreendimento.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
9.IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS (AIA)
9-1

A identificação e avaliação abrangeram
tanto o projeto escolhido pelo empreendedor
como sua alternativa, bem como a hipótese de
sua não realização. Esse processo pode ser
assim hierarquizado.
CONCEITUAL
ESTABELECIDA
PELA
BASE
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E NORMAS AMBIENTAIS

Os principais conceitos adotados neste
estudo, considernado as normas técnicas e
legais ambientais pertinente aos estudos
ambientais, são:
•
Aspecto Ambiental: elemento das
atividades, produtos ou serviços de uma
organização que pode interagir com o meio
ambiente. Um aspecto ambiental significativo é
aquele que tem ou pode ter um impacto
ambiental significativo (NBR ISO 14001:2004);
•
Fatores Ambientais: são os elementos
ou componentes do meio ambiente que
exercem uma função específica ou que influem
diretamente no seu funcionamento;
•
Organização:Companhia,coorporação,
firma, empresa ou instituição, parte ou
combinalção desta, pública ou privada,
sociedade anônima, limitada ou com outra
forma estatutária, que tem funções e estrutura
administrativa próprias (NBR ISO 14001:2004);
Neste estudo este termo foi substituido pro
Empreendimento.
•
Impacto
Ambiental:
Qualquer
alteração,
adversa
ou
benéfica,
das
propriedades físicas,químicas e biológicas do
meio ambiente, que resulte, no todo ou em
parte, dos aspectos ambientais de uma
organização e que direta ou indiretamente,
afetem: a saúde, a segurança e o bem estar da
população; as atividades sociais e econômicas;
a biota; as condições estéticas e sanitárias do
meio ambiente; qualidade dos recursos
ambientais (DZ-041.R/13 – FEEMA/INEA);
•
Cumulatividade:
um
impacto
ambiental cumulativo é derivado da soma de
outros impactos ou de cadeias de impacto que
se somam, gerados por um ou mais de um
empreendimento isolado, porém contíguo, num
mesmo sistema ambiental. Impacto no meio
ambiente resultante do impacto adicional da
ação quando acrescentada a outras ações
passadas, presentes e futuras, razoavelmente
previsíveis (MAGRINI, 1990);
•
Sinergia: é o efeito, força ou ação,
resultante da conjunção simultânea de dois ou
mais
fatores,
inclusive
de
outros
empreendimentos de forma que o resultado é
superior à ação dos fatores individualmente,
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sob as mesmas condições. Em outros termos,
a associação de tais fatores não somente
potencializa a sua ação como, ainda, pode
produzir um efeito distinto (MAGRINI, 1990).
•
Medidas de Controle: Ações relativas
a implantação, operação e manutenção de
sistemas ou procedimentos de controle dos
aspectos ambientais significativos, visando
prevenir, eliminar, ou minimizar a ocorrência de
impactos ambientais significativos adversos
(negativos);
•
Medidas Mitigadoras: Ações que que
visam reduzir os impactos ambientais
significativos adversos (negativos) a níveis
considerados aceitáveis, objetivando torná-los
não significativos;
•
Medidas de Acompanhamento e
Verificação: Ações que visam a medição
repetitiva, discreta ou contínua ou ainda a
observação sistemática da qualidade ambiental
de um determinado processo ou tarefa;
•
Medidas de Potencialização dos
Impactos Ambientais Benéficos (positivos):
Ações que visam otimizar os impactos
ambientais benéficos (positivos);
•
Medidas
de
Compensação
Ambiental: Ações que visam a compensação
de impactos ambientais adversos (negativos)
não mitigáveis no todo ou em parte. As
medidas de compensação ambiental se
configuram uma ferramenta de viabilização
ambiental do empreendimento e em geral são
aplicadas aos fatores ambientais de mesma
natureza
do
atributoa
impactado
ou
estabelecem a reposição dos serviços
ambientais originalmente gerados pelo atributo
impactado.
MATRIZES DE INTERAÇÃO
As matrizes de interação, por sua vez
são largamente utilizadas na etapa de
identificação dos impactos, funcionando como
listas de verificação bidimensionais, dispondo,
no eixo vertical, as ações de implantação do
projeto, e no eixo horizontal, os fatores
ambientais passíveis de serem impactados.
Esse procedimento permite assinalar nas
quadrículas correspondes às interseções das
linhas e colunas, os impactos de cada ação
sobre os componentes por ela modificados.
Uma vez completada a matriz, o elenco de
impactos gerados pelo empreendimento é
avaliado e as ações que provocam maior
números de impactos são destacados e
trabalhados no sentido de serem substituídas
por alternativas menos impactantes.
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Através desse método também
podemos observar o conjunto de ações que
afetam os fatores ambientais considerados
mais relevantes. Essa forma matricial, onde as
relações de causa e efeito são assinaladas,
inspiraram a concepção de métodos mais
avançados.

• Natureza: Positiva (Po), quando do

O método matricial mais conhecido é
a matriz de Leopold, desenvolvida pelo United
States Geological Survery – USGS, que prevê
a descrição do cruzamento de interações,
componentes ambientais x ações, a partir dos
atributos de magnitude e importância.

• Incidência: Indica se o impacto atinge de

impacto resulta uma melhoria da qualidade
ambiental urbana pré-existente, ou Negativa
(Ne), quando o impacto compromete esta
qualidade.

forma Direta (Di) ou Indireta (In) o ambiente
estudado;
• Abrangência: Pode ser Local (Lo), quando
ocorre no próprio sítio do empreendimento, ou

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES
IMPACTANTES OU ATIVIDADES GERADORAS

Regional (Re), quando se propaga fora deste

Para se identificar essas ações ou
atividades geradoras deve-se fazer uma leitura
ambiental do empreendimento em suas fases
de implantação (construção) e operação. Em
cada uma dessas fases poderão ser
introduzidas modificações no meio ambiente
que deverão ser registradas.

• Prazo de Ocorrência: Classifica o impacto

sítio, de maneira difusa;

em termos de prazo, Curto Prazo (CP); Médio
Prazo (MP) e Longo Prazo(LP);
• Temporalidade: Pode ser Temporário
(Te), quando ocorre em um período
determinado ou Permanente (Pe), quando não

DESCRIÇÃO DO IMPACTO IDENTIFICADO

cessa de se manifestar;

Através dos indicadores levantados
na fase do Diagnóstico Ambiental é possível a
descrição
do
impacto.
Quanto
mais
informações estiverem disponíveis naquela
fase, tanto mais precisas e fundamentadas
serão as explicações para os fenômenos
observados.

• Reversibilidade: Reversível (Re), quando
o aspecto ambiental impactado tende a
retornar às condições originais e Irreversível
(Ir), quando o aspecto não retorna às
condições originais.
• Magnitude: É identificada a partir da

MÉTODO DE AVALIAÇÃO
QUADROS DE AVALIAÇÃO

DOS

IMPACTOS:

seleção de um indicador que possa mensurar o
impacto, através de números absolutos e

Identificados os impactos e os
aspectos ambientais significativos do meio
ambiente
urbano
alterado
pelo
empreendimento,
avaliam-se,
de
forma
sistemática, essas diversas interferências.
Organizado por Aspecto Ambiental, o
Quadro
é
divido
pelas
fases
do
empreendimento,
Impactos,
Localização,
Atributos de cada impacto, Indicador utilizado,
Mensuração (qualitativa/quantitativa) e o Grau
de Relevância.
Os impactos serão
segundo diversos atributos:

caracterizados

relativos ou o qualificá-lo como (pequena-Pq,
média-Md ou grande-Gr).
• Relevância:
relevância

Estabelece

(Baixa-Bx

grau

ou

de

Alta-At),

considerando-se os atributos e a mensuração
de cada impacto e sua mitigabilidade.
• Cumulatividade e Sinergia:
- Impacto Não Cumulativo e Não Sinérgico:
não há integração com efeitos de outros
impactos,

seja

(cumulativo),

pela
seja

somatória
pela

potencializadora (sinégica).
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simples
somatória

- Impacto Cumulativo e Não Sinégico: o
efeito do impacto apresenta cumulatividade
ao(s) efeito(s) de outro impacto no mesmo
sistema ambiental, não apresentando efeito

Impacto
Natureza (N)
Incidência (I)

potencializador.
- Impacto Cumulativo e Sinérgico: o efeito do
impacto analisado em conjunto com outros

Abrangência (A)
Prazo (P)

impactos apresenta alterações ambientais
que vão além da somatória simples de cada
impacto, podendo, além de potencializar

Temporalidade (T)
Reversibilidade (REV)

Abreviação

Incidência

Pontuação

Po
Ne
Di
In

Positiva
Negativa
Direta
Indireta

1
2
2
1

Lo
Re
CP
MP
LP
Te
Pe
Re
Ir

Local
Regional
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo
Temporário
Permanente
Reversível
Irreversível
Não Cumulativo e
Não Sinérgico
Não Cumulativo e
Sinérgico
Cumulativo e Não
Sinérgico
Cumulativo e
Sinégico

1
2
1
2
3
1
2
1
2

efeitos, alterar novos parâmetros.
Com
relação
as
propriedades
cumulativas e sinérgicas dos impactos, cabe
ressaltar que no município de São Francisco de
Itabapoana, conforme descrito no Capitulo 6.5
– Diagnóstico Ambiental do Meio Sócio
Econômico
não existem emprendimentos
implantados ou em implantação no município.
Assim sendo, a propriedade cumulativa foi
avaliada entre impactos identificados para a
propria atividade e a sinérgica somente quando
os mesmos tiverem sinergia com a infraestutura do município.
Esses atributos dos impactos podem
ser relacionados a partir da descrição de cada
impacto, antes de ser tratado no Quadro de
Avaliação.
QUADROS DE AVALIAÇÃO
Apresentam-se a seguir a descrição
de como são classificados os atributos que
compõe os Quadros de Avaliação.
Nos quadros serão utilizadas as
seguintes abreviações e pontuações:

Cumulatividade e
Sinergia (CS)

NCNS
NCS
CNS
CS

Magnitude (M)

Pq
Md
Gr

Pequena
Média
Grande

1
2
3

Relevância (REL)

At
Bx

Alta
Baixa

2
1

Para a avaliação da Importância
(Imp) do impacto considera-se a Natureza,
Prazo, Reversibilidade, Magnitude, Relevância
e Cumulatividade e sinergia, tanto em relação
ao fator ambiental afetado quanto aos outros
impactos (Imp = N + P + REV + M + REL+
CS).
O índice de Importância, por se
constituir em uma composição de fatores é
avaliado em classes, tendo em vista a relação
com os demais impactos do mesmo meio. As
faixas de avaliação são estabelecidas como a
seguir:
Muito
importante
Importante
Impotância
Média
Importância
Baixa
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9.2

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS

9.2.1FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Durante a fase de construção,
concentram-se os aspectos ambientais que
efetivamente podem vir a causar impactos
sobre
os
meios
físico,
biótico
e
socioeconômico,
em
função
das
características próprias do empreendimento.
ASPECTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AS
ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

• Abertura de frentes de trabalho: Implica
na contratação de mão de obra, mobilizando
trabalhadores locais e regionais.
• Preparação e Limpeza do terreno:
Caracteriza-se
pela
demolição
das
edificações existentes, retirada de entulhos
e pela supressão da vegetação existente na
área a sofrer intervenção.
• Mobilização de maquinário: Refere-se ao
deslocamento para a área da obra de
maquinário específico necessário para a
execução das obras.
• Instalação e funcionamento do canteiro
de obras: Envolve a construção das
unidades que compõe o canteiro de obras,
bem como o seu funcionamento durante a
execução das obras.

de equipamentos pesados de modo a
promover o nivelamento do greide do
terreno através de cortes / aterros,
implicando na geração de poeira, alteração
da morfologia das áreas aterradas e
cortadas e criação de superfícies que
podem sofrer erosões.
• Execução das obras civis em terra:
Caracteriza-se pelas atividades necessárias
à execução dos serviços para a implantação
do
empreendimento,
tais
como:
movimentação de homens e máquinas,
abertura de vias, implantação de infraestrutura, construção de edificações etc.
• Execução de obras civis no Mar:
Caracteriza-se pelas atividades necessárias
à execução dos serviços para a implantação
do
terminal
marítimo
tais
como:
movimentação de homens, maquinário e
embarcações, execução dos enrocamentos
de proteção da dársena, implantação do
cais, implantação de infra-estrutura, etc.
• Desmobilização do canteiro de obras:
Caracteriza-se pelo desmonte e reitrada das
instalções provisórias, recuperação de
áreas degradas, remoção de resíduos e
entulhos e dispensa da mão de obra.
O Quadro 9.1 a seguir apresenta os
impactos identificados na fase de implantação
do empreendimento apartir das inter-relações
entre as atividades e aspectos ambientais.

• Movimentação de terra: Caracteriza-se
pela remoção e re-locação de solo por meio
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ATIVIDADE

ASPECTO AMBIENTAL

a) Contratação de
Mão de Obra

1.Abertura de
frentes de trabalho

b) Demanda por Bens e Serviços

c) Recolhimento de Impostos

a)Supressão de Vegetação

2.Preparação/Limp
eza do Terreno e
Instalação e
funcionamento do
Canteiro de Obras

b) Movimentação de solo durante
a limpeza e preparação do terreno,
demolição das edificações
existentes, execução de
escavações e aterros para a
construção do canteiro de obras e
demais estruturas complentares ao
mesmo.

c)Funcionamento das atividades
diárias do canteiro de obras

d)Transporte Rodoviário de
Pessoal e Material de Construção
e)Recolhimento de Impostos

. Execução das
Construções Civis
no terreno

a)Escação e Aterro para
implantação dos Sistemas de
Infraestrutura (drenagem,
esgotamento sanitário,
abastecimento de água, etc)
b)Pavimentação de Vias e Pátios

c)Construção das edificações que
compõe o Parque Termoelétrico

d)Transporte Rodoviário de
Pessoal e Material de Construção

COMPARTIMENTO
AMBIENTAL
Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

IMPACTO AMBIENTAL

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Aumento da Arrecadação de tributos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Aumento da Arrecadação tributária

Fisico

Perda de Solo Superficial (Top Soil)

Biótico

Perda de Habitats e Espécimes Vegetais

Biótico

Afungentamento da Fauna Terrestre

Biótico

Perda da Função Ecológica

Fisico

Geração de Ruídos

Socioeconômico

Geração de Resíduos Sólidos

Socioeconômico

Alteração da Paisagem Local

Fisico

Indução de Processos Erosivos

Físico

Emissão de Gases e Particulados para a Atmosfera

Físico

Geração de Ruídos

Físico

Alteração da Morfologia Local

Biótico

Redução de Nicho Espacial de Insetos Hematófagos

Socioeconômico

Geração de Resíduos Sólidos

Físico/
Socioeconomico

Aumento do Tráfego de Veículos

Físico/
Socioeconomico

Sobrecarga das vias de acesso

Fisico

Geração de efluentes líquidos (domésticos e oleosos)

Socioeconômico

Geração de Resíduos Sólidos

Fisico

Geração de Ruídos

Socioeconômico

Aumento do Risco de Acidentes de Trânsito

Socioeconômico

Sobrecarga nas Vias de Acesso

Socioeconômico

Aumento do Tráfego de Veículos

Socioeconômico

Aumento da Arrecadação Tributária

Fisico

Emissão de Gases e Particulados para a Atmosfera

Fisico

Geração de Ruídos

Socioeconômico

Geração de Resíduos Sólidos

Físico

Geração de efluente líquidos

Fisico

Alteração na Drenagem Natural

Fisico

Alteração da Dreangem Natural

Fisico

Emissão de Gases e Particulados para a Atmosfera

Fisico

Geração de Ruídos

Socioeconômico

Geração de Resíduos Sólidos

Fisico

Alteração na Drenagem Natural

Físico

Alteração da paisagem

Socioeconômico

Aumento do tráfego de Veiculos

Socioeconômico

Aumento do Risco de Acidentes de Trânsito
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e)Demanda por Bens e Serviços

f)Recolhimento de Impostos

a)Escavação, aterro e implantação
da tubulação

b)Transporte Rodoviário de
Pessoal e Material de Construção
4.Execução do
gasoduto terrestre

Socioeconômico

Sobrecarga nas Vias de Acesso

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Arrecadação de tributos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Aumento da Arrecadação Tributária

Fisico

Emissão de Gases e Particulados para a Atmosfera

Físico

Alteração da qualidade das águas subterrâneas

Fisico

Geração de Ruídos

Socioeconômico

Geração de Resíduos Sólidos

Físico

Geração de efluentes líquidos

Fisico

Alteração na Drenagem Natural

Socioeconômico

Aumento do tráfego de Veiculos

Socioeconômico

Aumento do Risco de Acidentes de Trânsito

Socioeconômico

Sobrecarga nas Vias de Acesso

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

c)Demanda por Bens e Serviços

d)Recolhimento de Impostos

a)Escavação, aterro e implantação
da tubulação

b)Transporte Rodoviário de
Pessoal e Material de Construção
5.Execução da
captação e do
aqueduto

c)Captação no Rio Itabapoana

d)Demanda por Bens e Serviços

e) Recolhimento de Impostos
6.Execução das
Obras Civis no Mar
incluindo o furo
dimensional,o
gasoduto,
ooleoduto, o cais
sem atracação e o
enrocamento de

a)Colocação das pedras no mar
para a construção do
enrocamento de proteção

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Aumento da Arrecação de Impostos

Fisico

Emissão de Gases e Particulados para a Atmosfera

Fisico

Geração de Ruídos

Físico

Geração de efluentes líquidos

Físico

Alteração da qualidade das águas subterrâneas

Socioeconômico

Geração de Resíduos Sólidos

Fisico

Alteração na Drenagem Natural

Socioeconômico

Aumento do tráfego de Veiculos

Socioeconômico

Aumento do Risco de Acidentes de Trânsito

Socioeconômico

Sobrecarga nas Vias de Acesso

Físico

Pressão sobre o recurso natural hídrico

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Aumento da Arrecadação de tributos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Aumento da Arrecação de Impostos

Fisico

Alteração da Qualidade da Água do Mar

Biótico

Modificação na Estrutura daa Comunidades Bentônicas

Biótico

Afugentamento Temporário da Fauna Nectônica

Biótico

Perda temporária de habitats para alimentaçáo de
quelönios

Biótico

Desorientação dos quelônios pelo tráfego de
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proteção

Fisico

embarcações
Acúmulo de Macro Algas Arribatas na Parte Interna dos
Enrocamentos
Interrupção da Circulação da Fauna Terrestre da
Vegetação de Restinga
Geração de Ruídos

Fisico

Emissão de Gases e Particulados para a Atmosfera

Biótico
Biótico

b)Construção dos dolfins do cais
sem atracação

c)Instalação dos gasodutos e
oleodutos marítimos

d)Operação de Máquinas e
Equipamentos Pesados

e)Transporte Rodoviário de
Pessoal e Material de Construção

f)Demanda por Bens e Serviços

g)Recolhimento de Impostos

Socioeconômico

Geração de Resíduos Sólidos

Socioeconômico

Aumento do Tráfego de Embarcações

Socioeconômico

Interferência coma a Atividade Pesqueira Local

Biótico

Modificação na Estrutura das Comunidades Bentônocas

Biótico

Perda de habitats para alimentaçáo de quelönios

Biótico

Desorientação dos quelônios pelo aumento do tráfego de
embarcações

Biótico

Desorientação dos quelônios pelo fotopoluição

Fisico

Geração de Ruídos

Fisico

Emissão de Gases e Particulados para a Atmosfera

Socioeconômico

Aumento do Tráfego de Embarcações

Socioeconômico

Interferência coma a Atividade Pesqueira Local

Biótico

Modificação na Estrutura das Comunidades Bentônocas

Biótico

Perda de habitats para alimentaçáo de quelönios

Biótico

Desorientação dos quelônios pelo aumento do tráfego de
embarcações

Biótico

Desorientação dos quelônios pelo fotopoluição

Fisico

Geração de Ruídos

Fisico

Emissão de Gases e Particulados para a Atmosfera

Socioeconômico

Aumento do Tráfego de Embarcações

Socioeconômico

Interferência coma a Atividade Pesqueira Local

Fisico

Geração de Ruídos

Fisico

Geração de efluentes líquidos

Fisico

Emissão de Gases e Particulados para a Atmosfera

Socioeconômico

Aumento do tráfego de Veiculos

Socioeconômico

Aumento do Risco de Acidentes de Trânsito

Socioeconômico

Sobrecarga nas Vias de Acesso

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Arrecadação de tributos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Aumento da Arrecadação Municipal

Físico

Alteração da qualidade das águas do mar

Biótico

Modificação na Estrutura das Comunidades Bentônocas

Biótico

Desorientação dos quelônios pelo aumento do tráfego de
embarcações
Desorientação dos quelônios pelo fotopoluição

Biótico
7. Execução das
obras de Captação
de Água do Mar

a)Iimplantação da tubulação

Biótico

Atração da fauna nectônica

Biótico

Perda de habitats para alimentaçáo de quelönios

Fisico

Geração de Ruídos

Fisico

Emissão de Gases e Particulados para a Atmosfera

Socioeconômico

Aumento do Tráfego de Embarcações

Socioeconômico

Interferência coma a Atividade Pesqueira Local

Socioeconômico

Geração de Resíduos Sólidos
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b)Operação de Máquinas e
Equipamentos Pesados

c)Transporte Rodoviário de
Pessoal e Material de Construção

Fisico

Geração de Ruídos

Fisico

Emissão de Gases e Particulados para a Atmosfera

Socioeconômico

Aumento do tráfego de Veiculos

Socioeconômico

Aumento do Risco de Acidentes de Trânsito

Socioeconômico

Sobrecarga nas Vias de Acesso

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

d)Demanda por Bens e Serviços

e) Recolhimento de Impostos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

a) Limpeza, roçado e abertura de
covas

d)Demanda por Bens e Serviços

8. Execução da
implantação do
paisagismo e
recomposição
ecológico

c) Demanda por bens e serviços

Físico

Geração de Resíduos

Físico

Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas

Físico

Geração de Ruídos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Aumento do Risco de Acidentes de Trânsito

Socioeconômico

Sobrecarga nas Vias de Acesso

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Biótico

Atração da Avifauna

Biótico

Atração da Fauna Terrestre

Biótico

Criação de novos Habitats para a fauna e avifauna

Socioeconômico

Aumento da Arrecadação Tributária

Socioeconômico

Dispensa da mão de obra - desemprego

Socioeconômico

Diminuição do fator emprego x renda

d) Plantio da vegetação

Aumento da Função Ecológico
e) Recolhimento de Impostos
9.Desmobilização
do Canteiro de
Obras

a) Fechamento de Postos de
Trabalho

Quadro 9.1 : Impactos identificados na fase de implantação do empreendimento a partir das interrelações entre
as atividades e aspectos ambientais

DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
IDENTIFICADOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
• Criação de expectativa e incertezas
O empreendimento será implantado no
Município de São Francisco de Itabapoana que
apresenta o 2º menor IDH do Estado, e
portanto irá gerar junto a essa população
expectativas de natureza positiva e negativa,
principalmente se o empreendedor não
disponibilizar informações a respeito das
características do empreendimento e dos
impactos que poderão advir e dos empregos
que
serão
gerados,
especulações
e
mobilizações políticas e sociais entorno da
iniciativa poderão surgir.

As expectativas negativas estão
relacionadas aos transtornos individuais e
coletivos, que decorrem das preocupações com
o meio ambiente em geral – aumento da
poluição, pressão por ocupação irregular de
áreas frágeirs, bem como a expectativa em
relação a atração de população de outros
locais, o que geraria pressão sobre os serviços
públicos e infraestrutura, já carentes na área,
além da expansão urbana desordenada,
insegurança, conflitos sociais, etc.
Com relação a comunidade pesqueira,
apesar da implantação do empreendimento ser
visto como uma oportunidade, pois “pescador
não quer filho embarcado”, como afirmam,
existe a apreensão com relação as atividades
de obras no mar, que geram preocupações
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com a possibilidade de perda ou restrição de
áreas de pesca e acidentes com embarcações.
Este impacto não possui efeito
cumulativo e sinérgico, haja visto que não
existem outros empreendimentos sendo
implantados no município.
• Avaliação:Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de curto prazo,
temporário, reversível, pequena magnitude,
abaixa relevância, não cumulativo e não
sinérgico e de baixa importância.
• Mitigação:Mitigável
através
do
planejamento e a implementação de canais de
comunicação entre o empreendimento,a
comunidade do entorno e a municipalidade.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Capacitação da Mão de Obra
Local; Programa de Educação Ambiental;
Programa de Comunicação Social Integrada
• Aumento do fluxo migratório
A implantação de empreendimento de
grande porte, trás a reboque um impacto não
desejável
mas
embora
encontrado
frequentemente, que é o aumento do fluxo
migratório para a região atraídos pela
oportunidade de emprego, ou mesmo, devido
ao tempo que a contrução de obras de vulto
demandam, alguns operários costuma mudarse com as famílias para perto do local de
trabalho. Normalmente passam a residir em
localidades próximas a obra ocupando
informalmente áreas sem infraestrutura urbana,
gerando propriedade cumulatíva e não
sinérgica deste impacto.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de curto prazo,
temporário, reversível, pequena magnitude,
alta relevância, cumulativo e não sinérgico e
média importância.
• Mitigação:
Mitigável
através
do
planejamento e a implementação de canais de
comunicação entre o empreendimento e a
comunidade, para divulgação da quantidade de
vagas que serão disponibilizadas. Deverá ser
dada prioridade a contratação de mão de obra
local.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Capacitação de Mão de Obra
Local; Programa de Educação Ambiental;
Programa de Comunicação Social Integrada.

• Incremento da ocupação irregular do
solo
A divulgação da implantação do Parque
Termoelétrico PNF em São Francisco de
Itabapoana provocará no surgimento de
expectativas relacionadas a geração de novos
antes mesmo do início das obras. È muito
provável que o contigente atraído seja de
trabalhadores para a atividade de construção
civil pesada, ou seja, majoritariamente de
baixa renda, oriundos de áreas com economia
mais estagnada do Estado, bem como do
próprio Município.
A reboque deste aumento do fluxo
migratório gerado por esta expectativa, caso o
mesmo se confirme, ocorrerá a intensificação
do processo de ocupação irregular do solo,
haja visto que o afluxo deste contingente
populacional induz a um adensamento da
malha urbana do município, podendo gerar ou
agravar as distorções que ocorrem com o
crescimento
desordenado
das
cidades,
gerando efeito cumulativo e não sinérgico
deste impacto.
No município de São Francisco de
Itabapoana existem grandes áreas planas,
ocupadas com pastagem e agricultura ou até
mesmo desocupadas, que aliadas as
circuntâncias acima descritas bem como a
fragilidade dos instrumentos de controle sobre
o uso dos solo, facilitarão a ocupação
desordenada do espço municipal, podendo
levar
ao
crescimento
de
loteamentos
irregulares e ocupações subnormais – favelas.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de curto prazo,
temporário, reversível, pequena magnitude,
baixa relevância, cumulativo e não sinérgico e
média importância.
• Mitigação:Mitigável
através
do
planejamento e a implementação de canais de
comunicação entre o empreendimento e a
comunidade da região, bem como de regiões
vizinhas, para a divulgação da quantidade de
vagas e a forma como as mesmas serão
disponibilizadas. Deverá ser dada prioridade a
contratação de mão de obra local. No caso da
obra necessitar de grande contigente de
operários por longo período de tempo, deverá
ser construida pelo empreendedor uma vila
operária dotada de infraestrutura para abrigar
este contingente e seus familiares, evitando
desta forma a favelização das áreas de seu
entorno imediato.
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• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Capacitação de Mão de Obra
Local;Programa
de
Educação
Ambiental;Programa de Comunicação Social
Integrada e Programa de Apoio ao
Planejamento Urbano.
• Aumento de Riscos Sociais
A implantação de empreendimento de
grande porte, como o caso em estudo, sob uma
perspectiva
relacional
envolvendo
a
comunidade e empreendimento trás a reboque
um impacto não desejável mas embora
encontrado frequentemente, que se configura
no impacto social – risco social - que se
identifica com as seguintes características:
alteração na vida da população local;
intervenção externa ao espaço social onde
será implantado; concentração do capital e do
poder de decisão e impactos socioambientais
concentrados e significativos.
O impacto social mais significativo para
a população local ocorre durante a fase de
instalação do empreendimento, pelo rápido e
significativo aporte de operários nas obras de
construção civil. Esse aumento populacional
pode desestruturar a economia e as relações
sociais locais, sem dar tempo ao município de
se adaptar gradualmente às mudanças. Em
seguida, após as obras de instalação, os
funcionários se retiram e a economia dos
municípios se desestrutura novamente, em
virtude da perda do mercado consumidor. Esse
fenômeno
tem
sido
denominado
por
pesquisadores de ciclo boom-colapso.
No caso em estudo a significativa
demanda de mão de obra, trás a reboque outro
indesejado impacto que é o aumento do fluxo
migratório para a região atraídos pela
oportunidade de emprego, ou mesmo, devido
ao tempo que a contrução das obras de vulto
demandam, alguns operários costuma mudarse com as famílias para perto do local de
trabalho. Normalmente passam a residir em
localidades próximas a obra ocupando
informalmente áreas sem infraestrutura urbana,
gerando propriedade cumulatíva e não
sinérgica deste impacto.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de curto prazo,
temporário, reversível, média magnitude, alta
relevância, cumulativo e não sinérgico e baixa
importância.
• Mitigação:
Mitigável
através
do
planejamento e a implementação de canais de
comunicação entre o empreendimento e a

comunidade da região, bem como de regiões
vizinhas, para a divulgação da quantidade de
vagas e a forma como as mesmas serão
disponibilizadas. Deverá ser dada prioridade a
contratação de mão de obra local. No caso da
obra necessitar de grande contigente de
operários por longo período de tempo, deverá
ser construida pelo empreendedor uma vila
operária dotada de infraestrutura para abrigar
este contingente e seus familiares, evitando
desta forma a favelização das áreas de seu
entorno imediato.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa
de
Gestão
Ambiental
–
PGA;Programa de Capacitação de Mão de
Obra
Local;
Programa
de
Educação
Ambiental;Programa de Comunicação Social
Integrada e Programa de Apoio ao
Planejamento Urbano
• Valorização Imobiliária
O empreendimento tem potencial para
gerar um efeito positivo na valorização
imobiliária na região, estendendo-se para as
regiões mais próximas do município.
Este
processo
adquire
grande
significado no contexto de estagnação
econômica do município, gerando efeito
cumulativo e não sinérgico.
A
população
do
entorno
do
empreendimento que está sujeita a perda das
caracterísitcas de seu ambiente cotidiano
poderá se beneficiar pela valorização de suas
terras, casas e aluguéis.
•
Avaliação: Avaliado como impacto:
positivo, direto, regional, de médio prazo,
temporário, reversível, média magnitude, alta
relevância, cumulativo e não sinérgico e média
importância.
•
Potencialização:
As
melhorias
de
infraestrutura
urbana,
tais
como
o
asfaltamentos de vias de acesso ao
empreendimento, o fortalecimento dos postos
de saúde e a indução do interesse das
operadoras de água, luz, telefonia são fatores
importantes para a valorização imobiliária e a
viabilização de melhor nível local de serviços.
Deverá
ser
monitorada
a
mobilidade
resindencial de modo a se identificar possíveis
focos espaciais de deteriorização da qualidade
de vida, de forma a orientar as políticas
públicas objetivando a destinação prioritária de
investimentos públicos, bem como acompanhar
os valores das terras, imóveis e aluguéis da
áreade influência direta do empreendimento.
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• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Comunicação Social Integrada e
Programa de Apoio ao Planejamento Urbano.
• Emissão de gases e de
particulado para a atmosfera

material

Durante o período de obras, existirão
diversas fontes geradoras de poluição do ar. As
emissões de gases provenientes de máquinas,
equipamentos movidos a combustíveis fósseis
e a movimentação de terra, que geram volumes
consideráveis de partículas em suspensão no
ar, propiciam a poluição da atmosfera, mesmo
que seja de forma temporária, porém com
maior intensidade, pela diversidade de fontes
geradoras. O deslocamento de sedimentos em
função dos serviços de terraplenagem para o
nivelamento do greide do terreno, irá gerar
grande volume de poeira durante todo o
processo, provocando o comprometimento da
qualidade do ar.
O impacto causado na qualidade do
ar deverá ser sentido não só na área
diretamente afetada pelos canteiros de obras,
bem como no seu entorno imediato. Esse,
entretanto, será de caráter temporário, devendo
sua ocorrência estar limitada ao prazo entre o
início e o término das obras.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de curto prazo,
temporário, reversvel, de baixa magnitude,
baixa relvancia,cuulativo e não sinérgico e
baixa importância.
• Mitigação:
Mitigável
através
do
planejamento e a implementação de controles
que reduzam a emissão dos poluentes
atmosféricos. Estas medidas podem ser:
umidificação das vias internas e de acesso,
utilização de equipamentos com menor
emissão de gases poluentes, dentre outros. Os
caminhões que transportarão materiais e
entulho deverão estar cobertos com lona
evitando-se, assim, a emissão de material
particulado para a atmosfera. Deverá também
ser implantado um lava-rodas nos acessos a
obra de forma a se evitar o transporte de
material particulado para as vias de acesso ao
empreendimento.
Este impacto deverá ser monitorado
antes e durante todo o período de execução
das obras, para o acompanhamento as
emissões e para o direcionamento da adoção
de medidas corretivas caso as mesma
ultrapassem
os limites permitidos pela
legislação em vigor.

• Planos
e
Programas
Associados:
Plrograma de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras –
PCO;Programa
de
Controle
e
Monitoramento
das
Emissões
Atmosférica;Programa de Monitoramento da
Qualidade do Ar;Programa de Manutenção
e Regulagem de Motores;Programa de
Educação Ambiental e Programa de
Comunicação Social Integrada.
• Indução de processos erosivos
A
fase
de
implantação
do
empreendimento demandará em diversas
atividades que alterarão as condições
geomorfologicas atuais do site. Estas
atividades são necessárias para o nivelamento
de greide e referem-se a limpeza do terreno,
retirada da cobertura vegetal, obras de
terraplanagem, abertura de vias, instalação do
canteiro de obras, escavação de fundações,
instalaçao dos sistemas de água, esgoto e
drenagem, nas áreas a serem ocupadas.
Nestas
intervenções
o solo é
inicialmente submetido à desagregação
mecânica nas áreas fornecedoras de material e
posteriormente a uma compactação face ao
lançamento nas áreas a serem enterradas.
Como verificado no diagnóstico o
terreno onde será implantado o Terminal
Canaã é formado, em sua maior parte por
sedimentos arenosos de origem marinha com
aportes fluviais. O terreno, em sua porção mais
junto a praia, apresenta uma área com uma
baixa declividades o que favorece a infiltração
de águas pluvias. Estas características naturais
indicam uma baixa vulnerabilidade do mesmo
aos processos erosivos.
Desta forma, com a remoção da
vegetação que encobre o solo e o andamento
das obras, com o tráfego de máquinas e
veículos
pesados,
poderá
ocorrer
o
desencadeamento de processos erosivos.
• Avaliação:Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de curto prazo,
temporário, reversível, pequena magnitude,
baixa relevância, não cumulativo e não
sinérgico e baixa importância.
•
Mitigação:Mitigável
através
da
implementação de ações de controle de
processo erosivos que devem estar contidas no
PGO, que deverão ser adotadas na etapa de
construção incluindo ainda: a fiscalização
constante para que as atividades relacionadas
á instalção do empreendimento ocorram
somente nos locais definidos para a
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construção, colocando-se barreiras físicas em
possíveis áreas de recebimento de aterro;
utilizar metodologias e barreiras físicas de
forma a se evitar que materiais oriundos desta
atividade extravasem para áreas conservadas
e promover o plantio de gramíneas nos taludes
e cortes de solo como medida de prevenção de
processos erosivos..
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa
de
Gestão
Ambiental
–
PGA;Programa de Gerenciamento de Obras –
PGO;Programa Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS;Programa de Gerenciamento
de Efluentes Líquidos – PGEL; Programa de
Recuperação de àreas Degradadas – PRAD e
Programa de Monitoramento de Áreas
Alagáveis.
• Geração de ruídos
Durante o período de construção
diversas fontes geradoras de ruído serão
utilizadas, embora de forma temporária, o
aumento dos níveis de pressão sonora será
decorrente da operação e movimentação de
maquinas, equipamentos e do tráfego de
caminhões ligados à obra, bem como o tráfego
de embarcações.
O impacto causado deverá ser sentido
não só na área diretamente afetada pelo
canteiro de obra, bem como no seu entorno.
Esse, entretanto, será de caráter temporário,
devendo sua ocorrência estar limitada ao prazo
entre o início e o término das obras.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de curto prazo,
temporário, reversível, de pequena magnitude,
baixa relevância, cumulativo e não sinérgico e
baixa importância.
• Mitigação:
Mitigável
através
da
manutenção periódica dos veículos e dos
maquinários para evitar ruídos decorrentes do
mau funcionamento dos mesmos, bem como
pela execução da obra nos horários permitidos
pela legislação pertinente.
Este impacto deverá ser monitorado
antes e durante todo o período de execução
das obras, para o acompanhamento as
emissões e para o direcionamento da adoção
de medidas corretivas caso as mesma
ultrapassem
os limites permitidos pela
legislação em vigor.
• Planos
e
Programas
Associados:Programa
de
Gestão
Ambiental – PGA; Plano de Controle de
Obras – PCO; Plano de Monitoramento das

Emissões Sonoras;Plano de Monitoramento
da Biota aquatica; Programa de Controle e
Melhoria do Tráfego; Programa de
Sinalização Viária;Programa de Educação
Ambiental e Programa de Comunicação
Social Integrada;
•

Geração de efluentes líquidos

Os efluentes líquidos decorrentes da
implantação do empreendimento serão do tipo
doméstico, gerados pelo contingente de
funcionários envolvidos na construção e os
efluentes gerados pela cozinha/refeitório, bem
como efluentes oleosos oriundos da operação
de máquinas e equipamentos envolvidos.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de curto prazo,
temporário, reversível, pequena magnitude,
baixa relevância, cumulativo e não sinérgico e
baixa importância.
• Mitigação:
Mitigável
através
da
implantação do sistema de esgotamento
sanitário previsto - fossa e filtro anaeróbicos para os sanitários, bem como a instalação de
caixas de gordura na cozinha e refeitório, bem
como da instalação de pavimentação
impermeável nas áreas de manutenção e
abastecimento das máquinas e equipamentos
com sistema separador de água e óleo – SAO,
conforme previsto e descrito no Capítulo 3 –
Caracterização do Empreendimento, deste
estudo.
•
Planos e Programas Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras –
PGO;Programa
de
Gerenciamento
de
Efluentes Líquidos – PGEL; Programa de
Monitoramento
das
Águas
Subterrâneas;Programa
de
Educação
Ambiental e Programa de Comunicação Social
Integrada.
•

Geração de resíduos sólidos

Basicamente serão gerados no canteiro
de obras dois tipos de resíduos: o entulho
composto por restos de obra e materiais
descartados, tais como, madeira, recortes de
ferro, etc e o lixo doméstico decorrente das
atividades relacionadas com o dia a dia do
contingente de pessoal em serviço. Esse lixo é
composto por materiais proveniente dos
escritórios, papéis de uso sanitário e
cozinha/refeitório.
O manuseio e o descarte inadequado
dos resíduos sólidos, propiciam não só a
proliferação de vetores, como também a
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contaminação do lençol freático e a poluição
dos cursos d’água existentes no terreno.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de curto prazo,
temporário, reversível, pequena magnitude,
baixa relevância, não cumulativo e não
sinérgico e baixa importância.
• Mitigação:Mitigável através da coleta e
armazenamento em Cetral Temporária de
Resíduos – CTR a ser implantada no canteiro
de obras e posterior disposição final dos
resíduos sólidos por empresas especializadas
e licenciadas pelo órgão competente, pela
orientação e conscientização dos funcionários,
quanto aos locais apropriados para disposição
do lixo doméstico e dos entulhos gerados na
obra, bem como da necessidade de se
reutilizar, reaproveitar e reciclar os resíduos
sólidos gerados na obra.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS; Programa de Coleta Seletiva
do Lixo;Programa de Educação Ambiental;
Programa de Comunicação Social Integrada
• Alteração
natural

do

sistema

de

drenagem

Conforme identificado no diagnóstico
ambiental, na área de implantação do
empreendimento não há fluxo superficial, toda
a água de chuva é infiltrada e escoada para o
mar através de fluxo subterrâneo.
As obras de execução de aterros
necessários ao nivelamento de greide e à
construção da rede viária poderá interceptar
linhas
de
drenagem
ocasionando
represamentos de água das chuvas ao longo
dos corpos de aterro, ocasionando inundações
de áreas próximas. A implantação destes
aterros poderão também interceptar fluxos de
drenagem entre entre as áreas laterais ao
terrapleno dos grandes lotes, pois este ficarão
em cotas mais baixas até se inicie a
implantação dos mesmos.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de longa prazo,
permanente, irreversível, pequena magnitude,
baixa relevância, não cumulativo e não
sinérgico e baixa importância.
• Mitigação: Mitigável através da implantação
de estrutura provisórias de drenagem para
direcionar adequadamente os fluxos de água
entre as áreas baixas de forma a se evitar a

formação de alagados. Este sistema de
drenagem deverá também ser projetado de
modo a proteger os terraplenos contra a
erosão, garantir a trafegabilidade das vias e
manter as áreas do canteiro de obras e frentes
de serviço em boas condições operacionais,
coletando e conduzindo essas águas, de forma
segura até o receptor ou outra linha de
drenagem natural.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO
e Programa de Gerenciamento de Efluentes
Líquidos – PGEL.
• Alteração da
subterrâneas

qualidade

das

águas

Conforme carcaterizado no diagnóstico
ambiental, a área onde será implantado o
empreendimento encontra-se dentro da área
de ocorrência do aquífero Barreiras. A área já é
considerada como área de descarga, fato
evedenciado pela ocorrencia das áreas umidas
que já são a descarga do aquifero e pelo limite
com o oceano.
O fluxo subterrâneo se dá em direção
ao oceano, como era de se esperar, sob baixos
gradientes hidráulicos, da ordem de 10-3,
típicos de planícies.
A eventual contaminação do aquifero
existente no terreno está associada ao risco de
vazamentos ou derramamentos acidentais de
poluentes ou acúmulo de resíduos sólidos
contaminados sobre o solo e possível
vazamento acidental
do sistema de
esgotamento sanitário do canteiro de obras que
contará com fossa e filtro anaerobico.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de curto prazo,
temporário, reversível, pequena magnitude,
baixa relevância, não cumulativo e não
sinérgico e média importância.
• Mitigação: Mitigável através da implantação
de estrutura provisórias de drenagem para
direcionar as águas drenadas das regiões de
aterro hidráulico de volta para o mar e
implantação de sistema de controle e
monitoramento da salinidade das águas
subterrâneas, bem como de sistemas de
prevenção de poluição durante as obras,
previstos no Programa de Gerenciamento de
Obras - PGO, Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos – PGRS.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
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Plano
de
Monitoramento
das
Águas
Subterrâneas; Programa de Gerenciamento de
Resídups Sólidos; Programa de Educação
Ambiental e Programa de Comunicação Social
Integrada.
• Perda de solo residual (top soil)
Na preparação do terreno as atividades
de limpeza e supressão de vegetação por
vezes implicam na remoção da camada de solo
superficial (top soil) em função das exigências
geotécnicas da construção de aterros ou para
escavações.
A perda deste material está associado
ao aterramento direto sem remoção prévia da
camada e remoção inadequada, misturando
horizontes mais profundos e inférteis com a
camada de solo superficial.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de curto prazo,
temporário, reversível, pequena magnitude,
baixa relevância, não cumulativo e não
sinérgico e baixa importância.
• Mitigação: Mitigável através da remoção
adequada e estocagem para reutilização do
solo superficial de todas as áreas que
contenham vegetação significativa de forma a
se aproveitar o acumulo de sementes e
material orgânico para o processo posterior de
recomposição de ambientes naturais.
Nas escavações em áreas de
pastagem como é o caso predominante no sítio
do empreendimento, os solos superficiais
deverão se segregados para uso em
revegetação de taludes com grama e/ou áreas
ajardinadas.
Desta
forma,
estima-se
o
reaproveitamento
de parcela de solo
superficial minimizando a perda deste recurso
ambiental.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Program de Gerenciamento de Obras – PGO e
Programa de Recomposição Ecológica.
• Perda de habitats e espécimes vegetais
A
vegetação
da
área
do
empreendimento é constituída basicamente de
pastagem. No limite da propriedade com a
praia são encontrados dois tipos de vegetação
característica de restinga, sendo uma
vegetação de duna e, no pós praia, uma
restinga arbórea vegetação esta que será
preservada.

No restante da fazenda além de
algumas árvores isoladas, existe um pequeno
fragmento (0,8ha) que faz limite com a RJ 196
com característica de uma mata de transição e,
no entorno da sede da fazenda existe um
bosque que é utilizado com área de pastagem
e sombreamento para o gado.
Ressalta-se que tal supressão já foi
licenciada na LP nº IN0043613, para
implantação do Condomínio Industrial onde
será implantado o empreendimento em
análise.
A instalação do Condomínio Industrial
PNF será responsável pela supressão de
formação de árvores isoladas, espécies de
mata de transição, espécies arbóreas
existentes no bosque de sombreamento do
gado, cuja espécie significativa é a Quixabeira
e pela supressão de gramíneas e de espécies
invasoras.
A supressão de vegetação de forma
geral promoverá a perda de habits da fauna
silvestre, gerando efeito cumulativo deste
impacto.
Assim sendo, será compilada
a
identificação e avaliação deste impacto neste
estudo apenas como ilustração, visto que esta
supressão já foi objeto da LP nº IN0043610.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena
magnitude,
baixa
relevância,
cumulativo e não sinérgico e baixa importância.
• Mitigável: Mitigável através de adoção de
medidas referentes ao resgate de espécies
vegetais mediante coleta de plantas ou
sementes, para posterior replantio e produção
de mudas em viveiro e posterior utilização na
recomposicção
ecológica
paisagística,
utilização da massa vegetal (caules, galhos,
folhas e raizes) para compostagem ou
aplicação direta no solo e adubação orgânica e
implantação de paisagismo ecológico nas
áreas de jardins e arborização viária.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa
de
Recuperação
de
Áreas
Degradadas
–
PRAD;
Programa
de
Conservação e Monitoramento da Restinga
(Fauna e Flora) e Plano de Monitoramento da
Qualidade
Ambiental
da
Recomposição
Vegetal
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• Afugentamento parcial da fauna terrestre
local
Em virtude da execução dos serviços
de terraplenagem e conseqüentemente da
supressão de pouca vegetação existente,
haverá redução do nicho espacial e alimentar
da fauna existente no local. Além desta ação, o
aumento do fluxo de veículos e pessoal na
área, também demandarão afugentamento da
fauna, principalmente a avifauna. Este impacto
possui efeito cumulativo.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena magnitude,
baixa relevância,
cumulativo e não sinérgico e baixa importância.
• Mitigação: Mitigável através da implantação
do tratamento paisagístico ecológico nas áreas
propícias e definidas para tal, bem como da
recuperação da vegetação existente, além das
ações
relativas
a
coscienticazão
dos
trabalhadores
e
supervisão
de
obra
relacionadas a preservação da fauna, como por
exemplo a restrição a caça, objetivando
minimizar a interferência com a fauna existente.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Conservação e Monitoramento da
Restinga (Fauna e Flora); Programa de
Educação Ambiental e Plano de Monitoramento
da Qualidade Ambiental da Recomposição
Vegetal
• Perda das funções ecológicas

componentes bióticos que o mantém em
homeostase, que são convencionadas como
funções ecológicas.
Considerando que a supressão de
vegetação necessária a implantação do
empreendimento já tenha sido aprovada na
LP nº IN0043610, cabe ressaltar que a mesma
foi avaliada como de pouco significativa.
Cumpre ressaltar que a implantação
das “cortinas verdes” – implantação de faixas
de 10m localizadas nas divisas do terreno
tratadas paisagísticamente com espécies
nátivas da região, reduzirá ainda mais este
impacto.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de médio prazo, temporário, reversível,
pequena magnitude,
baixa relevância,
cumulativo e não sinérgico e baixa importância.
• Mitigação: Mitigável através da implantação
do tratamento paisagístico ecológico nas áreas
propícias para tal, bem como da recuperação
da vegetação existente, além das ações
relativas a coscienticazão dos trabalhadores e
supervisão de obra relacionadas a preservação
ambiental.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Conservação e Monitoramento da
Restinga (Fauna e Flora); Programa de
Educação Ambiental e Plano de Monitoramento
da Qualidade Ambiental da Recomposição
Vegetal.

Um ecossistema equilibrado, onde se
atinge a sustentabilidade em longo prazo do
seu funcionamento ou existência, possui
diversos componentes interagindo a fim de
mantê-lo estável dentro de uma faixa normal de
operação ou definido
como equilíbrio
homeostático. Como em qualquer sistema,
antrópico ou não, nos ecossistemas naturais as
entradas de energia são assimiladas pelos
componentes bióticos, e as perdas são
reaproveitadas por outros componentes
(controle por feedback ou retroalimentação).
Desta forma o ambiente se mantém estável
dentro de uma faixa normal de operação em
um dado patamar, onde impactos de maior
magnitude podem o levar a degradação.

• Alteração da paisagem

De acordo com a magnitude do
impacto, ou o sistema entra em tendência de
degradação ou se equilibra em um novo
patamar de equilíbrio homeostático. São
exatamente essas interações entre os

• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
pequena magnitude, baixa relevância, não
cumulativo e não sinérgico e importante.

A implantação do empreendimento,
prevê um novo uso do local.
A paisagem local foi antropizada
através da história conforme as atividades
econômicas foram se sucedendo. Hoje se
observa a predominância de pastos e
pequenos fragmentos florestais em diversos
estágios sucessionais.
A instalação do empreendimento
proposto, portanto irá suprimir vegetação e
alterar uma paisagem regional, que mesmo
antropizada, é uniforme no Município de São
Francisco do Itabapoana.
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• Mitigação: Ressalta-se, que a proposição
do empreendedor, já aprovada através da LP
nº IN0043610 para a implantação do
Condomínio Industrial PNF, da implantação das
“cortinas verdes” – implantação de faixas de
10m implantadas nas divisas do terreno
tratadas paisagísticamente com espécies
nátivas da região, bem como o mantenimento
do fragmento de vegetação de restinga junto a
praia e a implantação da faixa de
tamponamento de 10m no entorno de todo este
fragmento, reduzirá ainda mais este impacto.
Assim sendo,considerando a baixa
magnitude e importância esperadas para este
impacto não se fazem necessárias medidas
mitigadoras ou de monitoramento de seus
efeitos.
• Redução de nicho espacial de insetos
hematófagos
Com
a
implantação
do
empreendimento e a conseqüente instalação
da infraestrutura do sistema de drenagem
pluvial, é provável que a incidência de insetos
hematófagos seja reduzida consideravelmente,
colaborando de certa maneira para o controle
desses vetores, alguns deles associados com
doenças epidêmicas como a dengue.
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
de grande magnitude, alta relevância, não
cumulativo e não cinérgico e importante.
• Potencialização: Implantação dos sistemas
de drenagem pluvial, de esgoto e de
abastecimento de água, conforme descrito no
Capítulo
3
–
Caracterização
do
Empreendimento.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Controle de Vetores e Programa
de Educação Ambiental
• Alteração da qualidade da água do mar
As atividade a serem executadas para
a implantação da atracação sem cais e
instalação do gasoduto e oleoduto submarino
do empreendimento, deverão gerar a
modificação temporária da água do mar,
manifestada na forma de uma pluma de
concentração variável de sólidos finos em
suspensão, que geralmente tem alcance e
decaimento de concentração diretamente

relacionada a distância da fonte de geração e
da hidrodinâmica local.
De acordo com a caracterização do
sedimento marinho apresentado no Capitulo 3.
Caracterização do Empreendimento, a área
desta intervenção apresenta a predominância
de argila seguida por silte.
Os resultados do Estudo de Ondas,
Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
executado pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Hidroviárias – INPH, mostram que a dispersão
das plumas de sedimentos fica restrita a região
onde serão executados os serviços, no sentido
Norte/Sul, no
entorno das dragas. As
distancias e dimensão das plumas dependem
da reinantes ou do tempo transcorrido desde o
início da dragagem.
Tendo em vista que o local de maior
intervenção – cravação de estacas dos dolfins
de atracação e construção do enrocamento de
proteção, distam em torno de 7km da costa e a
pequena extensão e duração das maiores
concentrações de sólidos em suspensão na
água, considera-se que este processo não seja
capaz de gerar impactos expressivos na
qualidade da água do mar.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena
magnitude,
baixa
relevância,
cumulativo e não sinérgico e baixa importância.
• Mitigação:
Considerando
a
baixa
magnitude esperada para este impacto não se
fazem necessárias medidas mitigadoras,
apenas medidas de controle e monitoramento
de seus efeitos, devendo ser realizados o
controle dos procedimentos operacionais
executados durante as atividades das obras
civis no mar de modo a garantir que as
mesmas ocorram dentro dos padrões aqui
esperados.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Controle e Monitoramento da
Qualidade Físico-Química e Bacteriológica das
Águas do Mar; Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos- PGRS e Programa de
Educação Ambiental.
• Modificação
da
estrutura
comunidades bentônicas

das

A atividade de obras civis no mar
necessárias
a
implantação
do
empreendimento, pode causar efeitos diversos
na comunidade bentônica pela movimentaçõ
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do sedimento de fundo, provocando a
supressão de seus habitats, aumentando a
mortalidade pela ação mecânica.
A
fauna
bentônica
de
menor
mobilidade, ou seja a fauna de invertebrados
que vivem enterrados ou fixos na superfície do
sedimentos,
composta
por
oligoquetas,
moluscos e pequenos crustáceos, tendem a ser
mais impactadas pelos efeitos de obras civis no
mar. (SOARES et al,1997).
A fauna bentônica demersal constituida
por seres com maior mobilidadeem geral é
parcialmente afetada, face a sua mobilidade.
Cessando as atividades de obras civis
no
mar,
naturalmente
deverão
ser
reestabelecidas
as
condições
para
a
recuperação da área com a recolonozação da
mesma pelas comunidades bentônicas típicas
da região.
De acordo com BOLAM &REES(2003),
em ambientes naturalmente variáveis ou de
grande energia são observadas rápidas
recuperações variando de meses a um ano. Já
os maiores períodos de recuperação foram
observados em ambientes de baixa energia e
composto por sedimentos finos. Rápidos
períodos de recuperação tendem a minimizar
os efeitos deletérios das obras civis no mar.
• Avaliação: Avaliado como: negativo direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
média magnitude, alta relevância, cumulativo e
não sinérgico e média importância.
• Mitigação: Para este impacto não se tem
medidas mitigadoras, apenas
medidas de
controle e monitoramento de seus efeitos,
devendo ser realizados o controle dos
procedimentos
operacionais
executados
durante as atividades de dragagem e
disposição do material dragado de modo a
garantir que as mesmas ocorram dentro dos
padrões aqui esperados, bem como o
momitoramento das comunidades bentônicas.
• Planos e Programas Associados: Programa
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Gerenciamento de Obras – PGO; Programa
de Controle e Monitoramento da Qualidade
Físico-Química e Bacteriológica das Águas do
Mar; Programa de Monitoramento dos
Sedimentos Marinhos e Programa de
Monitoramento da Biota Aquática.
• Afugentamento
nectônica

mar

temporário da fauna

empreendimento, ocorrerá incremento na
movimentação da coluna d’água e geração de
ruidos pelo bate estaca, bem como a
movimentação da embarcação, que se
constituem em fatores operacionais que irão
interagir com os organismos nectonicos,
alterando seus comportamento e causando o
seu afugentamento temporário.
A autonomia de natação destes grupos
contribui para a redução deste impacto pela
possibilidade de se afastarem das áreas de
pertubação.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
regional, de curto prazo, temporário, reversível,
média magnitude, alta relevância, cumulativo e
não sinérgico e média importância.
• Mitigação: Mitigável, através do controle
dos procedimentos operacionais executados
durante as atividades de construção civis no
mar de modo a garantir que as mesmas
ocorram dentro dos padrões aqui esperados e
pelo monitoramento de seus efeitos.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Monitoramento da Biota Aquática;
Programa de Controle e Monitoramento de
Quelônios e Programa de Controle e
Monitoramento da Qualidade Físico-Química e
Bacteriológica das Águas do Mar
•

Perda
temporária de habitats para
alimentação de quelônios

A atividade de obras civis no mar
necessárias
a
implantação
do
empreendimento, pode causar efeitos diversos
na comunidade bentônica pela remoção do
sedimento de fundo, provocando a supressão
de seus habitats, aumentando a mortalidade
pela ação mecânica como o afugentamento da
fauna nectônica, gerando com isto a perda
temporária de habitats para a alimentação dos
quelônios.
A autonomia de natação da fauna
nectônica, bem como dos quelônios contribui
para a redução deste impacto pela
possibilidade de se afastarem das áreas de
pertubação.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena
magnitude,
baixa
relevância,
cumulativo e não sinérgico e média
importância.

Nas atividades de de obras civis no
necessárias
a
implantação
do
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• Mitigação: Mitigável, através do controle dos
procedimentos
operacionais
executados
durante as atividades de dragagem e
disposição do material dragado de modo a
garantir que as mesmas ocorram dentro dos
padrões aqui esperados e pelo monitoramento
de seus efeitos.
• Planos e Programas Associados: Programa
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Gerenciamento de Obras – PGO; Programa de
Monitoramento da Biota Aquática; Programa de
Monitoramento da Qualidade Físico-Química e
Bacteriológica das Águas do Mar; Programa
de Monitoramento dos Sedimentos Marinhos e
Programa de Contorle e Monitoramento de
Quelônios
• Desorientação dos quelônios pelo
aumento do trafego de embarcações
Durante
a
implantação
do
empreendimento haverá a geração de ruído e
luminosidade noturna constante, decorrentes
execução dos serviços de cravação de estacas,
instalação do enrocamento de proteção,
construção dos dolfins de atracação, da
instalação do gasoduto e oleoduto marítimos,
bem
como
pela
movimentação
de
embarcações de apoio a todas as atividades.
A luminosidade e ruído gerados podem
interferir no comportamento de organismos
nectônicos, que tendem a se afastar das fontes
de ruído ou se aproximar das fontes luminosas,
como os quelônios.
Com
relação
a
este
grupo
potencialmente vulnerável aos efeitos da
luminosidade das embarcações a noite, alguns
elementos podem ser atraídos pela luz
(fototactismo
positivo)
e
alterar
seu
comportamento e deslocamento,
• Avaliação: Avaliado como: negativo direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena
magnitude,
média
relevância,
cumulativo e não sinérgico e baixa importância.
• Mitigação: Mitigável através procedimentos
operacionais executados durante as atividades
de obras civis no mar, bem como das
atividades relacionadas a instalação do
enrocamento,construção
dos
dolfins
de
atracação e instalação do gasoduto e oleoduto
marítimo de modo a garantir que as mesmas
ocorram dentro dos padrões estabelecidos no
Capítulo
3
–
Caracterização
do
Empreendimento,
esperados
e
pelo
monitoramento de seus efeitos.

Somam-se a estes procedimentos
construtivos, especialmente no que tangem aos
quelônios, as seguintes ações de minimização
deste impacto: a limitação da janela de
execução das atividades de construção no mar
para o período não-reprodutivo da tartarugacabeçuda (de março a outubro) e ficando esta
janela de execução das atividades para o
período diurno; utilização
defletores de
tartarugas
marinhas
acoplados
aos
equipamentos à serem utilizados nas obras
marítimas e treinamento adequado de pessoal,
para
garantir
a
correta
instalação,
posicionamento
e
operação
destes
equipamentos, mantendo-os em constante
contato com o fundo; instalação de cortina de
bolhas para dificultar a aproximação de
tartarugas
durante
a
construção
do
enrocamento e cravação de estacas no mar;
viabilização da captura dos animais presentes
nas áreas de risco (previamente ao início das
obras marítimas) para a posterior relocação em
áreas próximas a origem mas consideradas de
baixo risco; realização das operações
necessárias a construção da atracação sem
cais e do enrocamento de proteção sempre
supervisionadas por observadores de bordo
presentes nas embarcações de apoio, com a
formação adequada e com experiência em
atividades de observação a bordo, inclusive em
conservação de quelônios marinhos. Os
observadores denbordo deverão efetuar o
registro de eventuais incidentes com os
animais, realizar o resgate e atendimento inicial
de animais feridos ou debilitados para
recuperá-los; estabelecer o limite de 5 nós para
o transito das embarcações na área de
construção marítima e implantação iluminação
em terra e no mar do tipo Ecoeficiente que não
interfira de forma negativa no ambiente
marinho e que deverá atender aos padrões
definidos pelo Centro TAMAR/ICMBio na
“Cartilha da Fotopoluição”.
• Planos e Programas Associados: Programa
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Gerenciamento de Obras – PGO; Programa
de Monitoramento da Biota Aquática;
Programa de Monitoramento da Qualidade
Físico-Quimico e Bacteriológica das Águas
do Mar; Programa de Monitoramento dos
Sedimentos Marinhos ; Programa de Controle
e Monitoramento de Quelônios; Programa de
Proteção Fótica dos Quelônios e Programa
de Redução de Captura Incidental dos
Quelônios.
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• Desorientação
fotopoluição

dos

quelônios

pela

Durante
a
implantação
do
empreendimento haverá a de luminosidade
constante, decorrentes execução dos serviços
de cravação de estacas, instalação do
enrocamento de proteção, construção dos
dolfins de atracação, da instalação do gasoduto
e oleoduto marítimos.
A luminosidade gerada pode interferir
no comportamento de organismos nectônicos,
que tendem a se aproximar das fontes
luminosas, como os quelônios.
Com
relação
a
este
grupo
potencialmente vulnerável aos efeitos da
luminosidade das embarcações a noite, alguns
elementos podem ser atraídos pela luz
(fototactismo
positivo)
e
alterar
seu
comportamento e deslocamento,
• Avaliação: Avaliado como: negativo direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena
magnitude,
baixa
relevância,
cumulativo e não sinérgico e baixa importância.
• Mitigação: Mitigável, através do controle
dos procedimentos operacionais executados
durante as atividades de obras civis no mar,
bem como das atividades relacionadas a
instalação do enrocamento,construção dos
dolfins de atracação e instalação do gasoduto e
oleoduto marítimo de modo a garantir que as
mesmas ocorram dentro dos padrões
estabelecidos no Capítulo 3 – Caracterização
do Empreendimento, esperados e pelo
monitoramento de seus efeitos.
Somam-se a estes procedimentos
construtivos, especialmente no que tangem aos
quelônios, as seguintes ações de minimização
deste impacto: a limitação da janela de
execução das atividades de construção no mar
para o período não-reprodutivo da tartarugacabeçuda (de março a outubro) e ficando esta
janela de execução das atividades para o
período diurno; utilização
defletores de
tartarugas
marinhas
acoplados
aos
equipamentos à serem utilizados nas obras
marítimas e treinamento adequado de pessoal,
para
garantir
a
correta
instalação,
posicionamento
e
operação
destes
equipamentos, mantendo-os em constante
contato com o fundo; instalação de cortina de
bolhas para dificultar a aproximação de
tartarugas
durante
a
construção
do
enrocamento e cravação de estacas no mar;
viabilização da captura dos animais presentes
nas áreas de risco (previamente ao início das
obras marítimas) para a posterior relocação em
áreas próximas a origem mas consideradas de

baixo risco; realização das operações
necessárias a construção da atracação sem
cais e do enrocamento de proteção sempre
supervisionadas por observadores de bordo
presentes nas embarcações de apoio, com a
formação adequada e com experiência em
atividades de observação a bordo, inclusive em
conservação de quelônios marinhos. Os
observadores denbordo deverão efetuar o
registro de eventuais incidentes com os
animais, realizar o resgate e atendimento inicial
de animais feridos ou debilitados para
recuperá-los; estabelecer o limite de 5 nós para
o transito das embarcações na área de
construção marítima e implantação iluminação
onshore e offshore do tipo Ecoeficiente que
não interfira de forma negativa no ambiente
marinho e que deverá atender aos padrões
definidos pelo Centro TAMAR/ICMBio na
“Cartilha da Fotopoluição”.
• Planos e Programas Associados: Programa
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Gerenciamento de Obras – PGO; Programa de
Monitoramento da Biota Aquática; Programa de
Monitoramento da Qualidade Físico-Quimico e
Bacteriológica das Águas do Mar; Programa de
Monitoramento dos Sedimentos Marinhos ;
Programa de Controle e Monitoramento de
Quelônios; Programa de Proteção Fótica dos
Quelônios e Programa de Redução de Captura
Incidental dos Quelônios
• Criação de novos habitats
alimentação dos quelônios

para

a

A construção do enrocamento de
proteção da atracação sem cais, bem como o
gasoduto e oleoduto marítimos se configurarão
como novos habitats para a comunidade
bentônica que atrairão a fauna nectônica e os
quelônios gerando efeito cumulativo deste
impacto
• Avaliação: Avaliado como: positivo direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
média magnitude, alta relevância, cumulativo e
não sinérgivo e importante.
• Potencialização: Para este impacto não se
tem medidas potencializadoras devendo ser
implantado o monitoramento das comunidades
bentônicas.
• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Monitoramento da Biota Aquática e Programa
de Educação Ambiental
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• Criação de novos habitats para a fauna e
avifauna
Em
virtude
da
preservação
e
enriquecimento do fragmento de vegetação de
restinga existente, associado a execução dos
serviços de tratamento paisagistico ecológico
na faixa de tamponamento deste fragmento
vegetal, nas “cortinas verdes” das laterais do
site e entre os lotes das unidades
termoelétricas
e
conseqüentemente
da
introdução de espécies nativos de flora, haverá
a criação de nicho espacial e alimentar para a
fauna e avifauna relacionadas a mesma.Este
impacto possui efeito cumulativo visto que
demandará a atração da fauna, principalmente
a avifauna.
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
grande magnitude, alta relevância, cumulativo
e não sinérgico e importante.
• Potencialização: Potencializado através de
ações
relativas
a
coscienticazão
dos
trabalhadores
e
supervisão
de
obra
relacionadas a preservação da fauna, como por
exemplo a restrição a caça, objetivando
minimizar a interferência com a fauna existente.
• Planos e Programas Associados: Programa
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Gerenciamento de Obras – PGO; Programa de
Conservação e Monitoramento da Restinga
(Fauna e Flora); Programa de Educação
Ambiental; Plano de Monitoramento da
Qualidade
Ambiental
da
Recomposição
Vegetal e Programa de Comunicação Social
Integrada.
• Atração da fauna terrestre
A criação de nicho espacial e alimentar
para a fauna terrestre em função da execução
dos serviços de tratamento paisagistico
ecológico na faixa de tamponamento do
fragmento vegetal a ser
preservado e
enriquecido, nas “cortinas verdes” das laterais
do site e entre os lotes das unidades
termoelétricas e dos canteiros das vias internas
com a conseqüentemente
introdução de
espécies nativos de flora, gerará a atração
desta fauna novamente para o site.Este
impacto possui efeito cumulativo visto que
aumentará
a
função
ecológica
deste
ecossistema
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
grande magnitude, alta relevância, cumulativo
e não sinérgico e importante.

• Potencialização: Potencializado através
de ações relativas a coscienticazão dos
trabalhadores
e
supervisão
de
obra
relacionadas a preservação da fauna, como por
exemplo a restrição a caça, objetivando
minimizar a interferência com a fauna existente.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Conservação e Monitoramento da
Restinga (Fauna e Flora); Program de
Educação Ambiental; Plano de Monitoramento
da Qualidade Ambiental da Recomposição
Vegetal e Programa de Comunicação Social
Integrada.
• Atração da avifauna
Da mesma forma, a criação de nicho
espacial e alimentar para a avifauna em
função da execução dos serviços de tratamento
paisagistico
ecológico
na
faixa
de
tamponamento do fragmento vegetal a ser
preservado e enriquecido,
nas “cortinas
verdes” das laterais do site e entre os lotes das
unidades termoelétricas e dos canteiros das
vias internas com a conseqüentemente
introdução de espécies nativos de flora, gerará
a atração da avifauna associada novamente
para o site.Este impacto possui efeito
cumulativo visto que aumentará a função
ecológica deste ecossistema
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
grande magnitude, alta relevância, cumulativo
e não sinérgico e importante.
• Potencialização: Potencializado através
de ações relativas a coscienticazão dos
trabalhadores
e
supervisão
de
obra
relacionadas a preservação da avifauna, como
por exemplo a restrição a captura, objetivando
minimizar a interferência com a avifauna
existente.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Conservação e Monitoramento da
Restinga (Fauna e Flora); Programa de
Educação Ambiental; Plano de Monitoramento
da Qualidade Ambiental da Recomposição
Vegetal e Programa de Comunicação Social
Integrada
• Aumento da função ecológica
Um ecossitema, de acordo com a
magnitude do impacto que sofre ou o sistema
entra em tendência de degradação ou se
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equilibra em um novo patamar de equilíbrio
homeostático.
São
exatamente
essas
interações entre os componentes bióticos que
o mantém em homeostase, que são
convencionadas como funções ecológicas.
A preservação do fragmento de
vegetação de restinga existente que será
objeto de recomposição ecologica em áreas
desprovidas de vegetação neste fragmento,
somados a faixa de tamponamento do mesmo
e as “cortinas verdes” à serem implantadas nas
laterais do site e entre aos lotes das unidades
termoelétricas, que terão um tratamento
paisagístico ecológico, utilizando-se espécies
nativas, formarão em corredor ecológico,
mantendo e maximizando as interações entre
seus componentes bióticos, aumentando desta
forma suas funções ecológicas.
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
grande magnitude, alta relevância, cumulativo e
não sinérgico e importante.
• Potencialização: Potencializado através da
manutenção da vegetação, de distribuição
informativos sobre este ecossistema sobre sua
importancia, suas espécies de flora e fauna, da
importância de sua preservação para ser
distribuídos aos funcionários da obra e para a
comunidade do entorno.
• Planos e Programas Associados: Programa
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Gerenciamento de Obras – PGO; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD;
Programa de Conservação e Monitoramento da
Restinga (Fauna e Flora); Plano de
Monitoramento da Qualidade Ambiental da
Recomposição
Vegetal;
Programa
de
Educação
Ambiental
e
Programa
de
Comunicação Social Integrada
• Acumulo de macro algas arribadas na
parte interna do enrocamento de
proteção
A construção do enrocamento de
proteção da atracação sem cais gerará
espacos onde deverão se acumular macro
algas arribadas.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
pequena magnitude, baixa relevância, não
cumulativo e não sinérgico e média
importaância.
• Mitigação:
Mitigável,
através
ações
realizadas junto a comunidade de pescadores
locais objetivando a coleta destas macro algas,

vistos que
comercial.

as

mesmas

possuem

valor

• Planos e Programas Associados: Program
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Gerenciamento de Obras- PGO; Programa de
Educação Ambiental e Programa de Apoio a
Comunidade Pesqueira.
• Alteração na circulação costeira
águas e no transporte costerio
sedimentos

de
de

A construção do enrocamento de
proteção da atracação sem cais, bem como a
atracação sem cais não irá intervir na
circulação costeira das águas costeiras e no
transporte costeiro de sedimentos, conforme
demonstrado
pelo
Estudo
de
Ondas,
Hidrodinamica e Transporte de Sedimentos
elaborado.
De acordo com o Estudo de Ondas,
Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
executado pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Hidroviárias – INPH demonstrou, com relação a
ondas, que apesar de um grande zona de
sombra ser gerada pela presença do quebrama de proteção, antes de atingir a linha de
costa, na profundidade de aproximadamente 3m, as alturas de ondas já são normalizadas, o
que tende a diminuir o impacto do quebra-mar
na linha de costa. Com relação a
hidrodinâmica, foi possível observar que o
quebra-mar gera alteração quase desprezível
no campo das correntes.Quanto ao transporte
de sedimentos e seu efeito na morfodinâmica
praial, não foram observados pontos de erosão
e assoreamento significativos. As alterações
junto à costa foram inferiores à 30 cm após 1
ano de simulação. O Estudo também conclui
que não foi possível observar sinergia entre o
quebarmar do Porto Offshore já licenciado pelo
LP n° IN0043610 e o quebramar de proteção
proposto no projeto em estudo.
• Avaliação: Avaliado como insignificante
• Alteração do perfil da praia
A construção do enrocamento de
proteção da atracação sem cais de acordo com
o Estudo de Ondas, Hidrodinâmica e
Transporte de Sedimentos, executado pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias –
INPH no que tange ao transporte de
sedimentos e seu efeito na morfodinâmica
praial, não foram observados pontos de erosão
e assoreamento significativos. As alterações
junto à costa foram inferiores à 30 cm após 1
ano de simulação. O Estudo também conclui
que não foi possível observar sinergia entre o
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quebramar do Porto Offshore já licenciado pelo
LP n° IN0043610 e o quebramar de proteção
proposto no projeto em estudo.
• Avaliação: Avaliado como insignificante
• Pressão sobre a oferta
públicos e infraestrutura

de

serviços

Em função da chegada de novos
trabalhadores em São Francisco de Itabapoana
para a implantação do empreendimento,
ocorrerá o aumento da demanda pelos serviços
públicos de saúde, educação e infraestrutura
urbana.
Conforme diagnosticado por este
estudo, o município é carente em oferta em
setores como saneamento básico, transporte,
educação e saúde.
Desta forma as demandas geradas
pela mão de obra empregadas nas atividades a
serem implantaçdas no empreendimento
competirá pela oferta hoje existente de serviços
e infraestrutura.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, indireto,
regional, de médio prazo, temporário,
reversível, grande magnitude, alta relevância,
cumulativo e não sinérgico e muito importante.
• Mitigação: Mitigável, através da contratação
de mão de obra local e pela realização de
ações e investimentos para não só suprir as
demandas
locais
mais
imediatas
de
infraestrutura, como também para fortalecê-las
em benefício da população local.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Capacitação de Mão de Obra
Local; Programa de Apoio ao Planejamento
Urbano e Programa de Comunicação Social
Integrada.
• Geração de emprego e renda
A implantação do empreendimento
gerará cerca de 500 empregos diretos no pico
da obra. Esses empregos diretos impulsionarão
a criação de empregos indiretos relacionados
com a demanda de comércio e serviços, o que
configura este impacto extremamente relevante
no que tange a oferta de postos de trabalho
associados ao empreendimento.
O desenvolvimento de contingentes
capacitados, seja de nével técnico ou superior
é prioridade para o município de São Francisco
de itabapoana, que hoje vive da agricultura e
pecuária e se configura como exportador de
mão de obra para os municípios vizinhos.

A geração destes postos de trabalho
representa um importante benefício para as
populações locais.
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
regional, de médio prazo, temporário,
reversível, grande magnitude, alta relevância,
cumulativo e não sinérgico e muito importante.
• Potencialização: Potencialização, através
capacitação e contratação de mão de obra
local.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Capacitação de Mão de Obra
Local e Programa de Comunicação Social
Integrada.
• Incremento da economia formal
A implantação do empreendimento
contribuirá para a melhoria da economia
municipal, através da abertura de novas
oportunidades de emprego, favorecendo o
comércio local, com a compra de bens de
consumo, além da prestação de serviços
diversos.
Esse
crescimento
significará
a
elevação da arrecadação municipal, através de
recolhimentos de tributos (ISS, ICMS etc).
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
regional, de média prazo, permanente,
irreversível, média magnitude, alta relevância,
cumulativo e não sinérgico e média
importância.
• Potencialização: Não se aplicam medidas
específicas para potencializar este impacto.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Apoio ao Planejamento Urbano e
Programa de Comunicação Social Integrada
• Aumento da arrecadação tributária
As
atividades
envolvidas
na
implantação do empreendimento irão promover
um incremento na arrecadação tributária nas
três esferas do governo, em especial da
municipal.
Durante
a
implantação
do
empreendimento a maior receita tributária a ser
gerada pelo empreendimento será por meio da
arrecadação municipal de ISSQN – Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza. As
atividades relacionadas a terraplanagem,
instalação do canteiro de obras, implantação
dos sistemas de infraestrutura, além das obras
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civis e prestação de serviços estão sujeitas ao
recolhmento deste tributo.

Programa de Apoio ao Planejamento Urbano e
Programa de Comunicação Social Integrada

Deverá haver também um aumento na
arrecadação de ICMS – Imposto Sobre a
Circulação de Mercadorias, cuja arrecadação é
estadual, mas que é repassada para o munípio
por meio de transferências intergovernamentais
denominada quota de ICMS.

• Aumento do tráfego de embarcações

O aumento de recolhimento do ISS e
do ICMS também ocorrerá de forma indireta,
haja visto que o aumento populacional e a
dinamização da economia e o aumento do
poder de consumo da população corroborarão
para uma maior geração destes tributos.
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
regional, de longo prazo, permanente,
irreversível, grande magnitude, alta relevância,
cumulativo e sinérgico e muito importante.
• Potencialização: Não se aplicam medidas
específicas para potencializar este impacto.
• Planos e Programas Associados: Programa
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Comunicação Social Integrada
• Desestímulo da Economia Informal
Com a expectativa do início da
implantação do empreendimento, comerciantes
e prestadores de serviços da região, que se
encontram
na
informalidade,
terão
a
oportunidade de incrementar os seus negócios.
Este fato se traduz em benefícios sobre a
renda local, devido à política da empresa em
não obter nenhum insumo e serviços advindos
da informalidade, acabando com a expectativa
de pessoas ligadas à economia informal e
obrigando-as desta forma, a entrarem na
legalidade, como forma de capitalizar seus
negócios.
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
regional,
de
longo
prazo,
permanente,
irreversível, alta magnitude, alta relevância, não
cumulativo e não sinérgico e muito importante.
• Potencialização: Potencializado através de
ações de divulgação informando que os
prestadores de serviços e os comerciantes só
poderão fornecer insumos e serviços ao
empreendimento, somente se estiverem
legalizados. A politica da empresa não
beneficia a economia informal, contudo, irá
incentivar a regularização das empresas
informais, interessadas
em atender o
empreendimento.
•
Planos e Programas Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras- PGO;

A execução dos serviços de obras civis
no mar para a implantação das atividades
offshore do empreendimento
provocará o
aumento de tráfego de embarcaçãos no trajeto
do site em terra e no entorno do local da
construção. Estas embarcações serão do tipo
de apoio à construção, balsas para carregar
material, bate estacas flutuantes e etc.
Como atualmente o transito das
embarcações na área de inserção se
restringem apenas as embarcações de pesca,
com esse inserção de novas embarcações
poderá gerar a interferencia com a atividade
pesqueira com a possibilitada de acidentes..
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
média magnitude, alta relevância, cumulativo e
sinérgico e média importância.
• Mitigação: Mitigável através da colocação
de sinalização indicativa de tráfego de
embarcações, limitação da velociada em 5 nós,
determinação de área de exclusão isolando os
locais de obra e da área destinada ao transito
das embarcações em o site e as áreas de
obras.pesados
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Sinalização Marítima; Programa
de Educação Ambiental e Programa de
Comunicação Social Integrada
• Aumento de Tráfego de Veículos
A implatação do empreendimento
provocará o aumento de tráfego nas vias de
acesso ao mesmo, concentrando-se na RJ 224
e RJ 196.
A circulação de grande número de
veículos pesados diariamente, conforme
descrito no Capítulo 3 – Caracterização do
Empreendimento, para a realização das
atividades construtivas pertinentes à obra,
demandará no aumento do fluxo de veículos
sobrecarregando o sistema viário local e
adjacente. Este aumento de fluxo se dará, pois
as obras de implantação demandarão o
transporte de insumos (areia, brita, asfalto, etc.)
materiais de construção diversos e de
equipamentos de grande porte, e ainda, o
transporte de materiais não aproveitados nas
obras e benfeitorias.
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Este aumento de volume e da
participação relativa de veículos de carga nas
vias de acesso à área do empreendimento e
que integram o itinerário a ser adotado desde
as origens dos materiais e equipamentos até
seu local de aplicação ou destinação exercerá
uma maior pressão sobre o tráfego nelas
ocorrentes,
tendo
como
resultado
a
probabilidade de retenção de transito e
acidentes.
Ainda
neste
sentido,
devemos
considerar que este aumento de fluxo se dará
durante os dias úteis da semana.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena
magnitude,
baixa
relevância,
cumulativo e sinérgico e média importância.
• Mitigação: Mitigável através da colocação de
sinalização indicativa de tráfego de veículos
pesados e movimentação dos veículos
preferencialmente restrita aos horários de
menor fluxo de trânsito.
• Planos e Programas Associados: Programa
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Gerenciamento de Obras – PGO; Programa de
Sinalização Viária; Programa de Controle e
Melhoria do Tráfego; Programa de Educação
Ambiental e Programa de Comunicação Social
Integrada
•

Sobregarga das vias de acesso

O aumento do volume de tráfego nas
vias de acesso ao empreendimento em função
de sua implatação exercerá uma maior pressão
sobre o tráfego nelas ocorrentes, tendo como
resultado a probabilidade de uma sobrecarga
nos pavimentos destas vias, com conseqüente
aceleração do processo de desgaste dos
mesmos.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível, de
pequena
magnitude,
baixa
relevância,
cumulativo e não sinérgico e média
importância.
• Mitigação:
Mitigável
através
da
implementação de ações de controle que
objetivem a redução da concentração de
veículos nas vias de acesso, tais como o
transporte de carga seja realizado fora dos
períodos de entrada e saída dos trabalhadores,
bem como a promoção de campanhas
educativas estimulando o transporte solidário
para reduzir o fluxo de veículos.

•
Planos e Programas Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras- PGO;
Programa de Sinalização Viária; Programa de
Controle e Melhoria do Tráfego; Programa de
Educação
Ambiental
e
Programa
de
Comunicação Social Integrada
• Aumento do risco de acidentes de
trânsito
O tráfego de veículos pesados durante
a fase de implantação se deverá principalmente
em função da demanda para o transporte de
funcionários, insumos e equipamentos.
Estudos especializados demosntram
que refloxos do aumento do nível de atividade
econômica sobre o tráfego estãom associados
a uma maior acidnetalidade (FRAIMAN e
ROSSAL, 2007), assim a circulação de cargas
e pessoas gerada pela implantação do
empeendimento tende a produzir um aumento
do número de acidentes nas vias de acesso ao
mesmo.
Acrescenta-se ainda, que as estradas
vicinais e na rodovia da área de influência do
empreendimento é comumente visto uma
inversão da hirarquização do trânsito que gera
frequentemente incidentes. O uso de bicicletas
e veiculos não aptos a circulação em rodovias
sem sinalização,acostameno ou luzes para
mobilidade noturna refletem a informalidade
das regras do transito local. Hoje existe uma
diversidade de meios de mobilidade com um
padrão habituado a informalidade no trânsito.
O convivio do aumento de tráfego com
esta informalidade pode se problemático em
termos de segurança de transito.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
média magnitude, alta relevância, cumulativo e
não sinérgico e importante.
• Mitigação:
Mitigável
através
da
implementação de ações e execução de
medidas de segurança no trânsito e prevenção
de acidentes, instalação de iluminação e
sinalização das vias de aceesso ao
empreendimento, bem como a implantação de
campanha de educação no trânsito.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras-PGO;
Programa de Sinalização Viária; Programa de
Controle e Melhoria do Tráfego; Programa de
Educação
Ambiental
e
Programa
de
Comunicação Social Integrada.
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• Interferência na atividade pesqueira local
As
atividades
pesqueiras
mas
suscetíveis a influência das das atividades de
cravação de estacas dos dolfins de atracação,
construção do enrocamentode de proteção e
da instalação do gasoduto e oleoduto
marítimos, são as realizadas nas área mais
próximas a costa, por embarcações de médio e
pequeno porte. Nestes critérios se enquadram
as frotas dedicadas ao arrasto e a pesca com
petrechos de deriva e espera.
Como a área do empreendimento –
Praia de Barrinhas, não se apresenta como
pesqueiro e se constitui em uma ínfima parte
do espaço marítimo, este impacto será mais
sentido em Barra de Itabapoana visto que a
comunidade de Barra de Itabapoana se
carcteriza pela pesca em alto mar.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena magnitude, baixa relevância, não
cumulativo e não sinérgico e baixa importância.
• Mitigação:
Mitigável
através
da
implementação
de
medidas
de
acompanhamento e controle dirigidas à
comunidade pesqueira que incluem sinalização
das áreas de exclusão,informação à Capitania
dos Portos sobre as áreas de exclusão durante
a execução dos serviços e ações de
comunicação junto as comunidades afetadas.
•
Planos e Programas Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Apoio a Comunidade Pesqueira;
Programa de Capacitação da Mão de Obra
Local; Programa de Educação Ambiental e
Programa de Comunicação Social Integrada.
• Interferência
agrícola local

no

desenvolvimento

O município de São Francisco de
Itabapoana tem como principal atividade
econômica a agricultura.
A implantação do empreendimento
tende a intensificar a urbanização das áreas de
seu entorno deslocando as atividades e usos
agrícolas.
Apesar deste efeito tender a ocorrer a
médio e longo prazo dois aspectos devem ser
observados, quais sejam: os efeitos da
implantação
do
empreendimento
nas
atividades agrícolas e a redução do interesse
da população jovem em trabalhar na
agricultura.

A abertura de novos postos de trabalho
com melhor remuneração pode gerar este
exodo.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de curto prazo,
temporário, reversível, de pequena magnitude,
baixa relevância, não cumulativo e não
sinérgico e baixa importância.
• Mitigação: Mitigável através da implantação
de dispositivos capazes de promover o controle
da poluição e divulgação da necessidade da
produção de alimentos para o novo contingente
populacional e a promoção de parcerias e
convênios com órgãos especializados para a
capacitação dos agropecuáristas locais em
técnicas de produção, administração e
comercialização da produção.
• Planos e Programas Associados: Programa
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Gerenciamento de Obras-PGO; Programa de
Educação
Ambiental
e
Programa
de
Comunicação Social Integrada.
•

Pressão sobre Recursos Hídricos

O abastecimento de água, para esta
fase de implantação do empreendimento está
previsto para ser realizado inicialmente,
conforme
descrito
no
Capítulo
3Caracterização do Empreendimento deste
estudo, através de caminhões pipa, até que
sejam executados os poços artesianos, que
serão
outorgados
junto
aos
órgãos
competentes,
sendo
sua
capacidade
dimensionada para atender o consumo diário.
Estes poços no futuro também poderão ser
utilizados
na
fase
de
operação
do
empreendimento.
Ainda nessa fase inicial serão
executadas bacias para retenção de águas
pluviais (cisternas), que receberão tratamento e
serão reutilizadas nas obras civis para atender
as centrais de concreto e massa, no Sistema
de Combate à Incêndio, para regar as áreas
verdes, para lavagem de pisos, para o controle
de emissão de poeira nas vias, ou seja , onde a
potabilidade não seja tão necessária.
Essas águas, tanto as provenientes
dos poços artesianos como o das cisternas de
recolhimento de águas pluviais, serão
bombeadas para torres de reserva elevadas
que por gravidade poderão atender a
demanda, conforme necessário sendo divididos
em dois sistemas distintos o de água potável,
que receberá tratamento e a água de reuso.
A atividades a serem instaladas no
canteiro de obras bem como as necessárias a
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execução das obras de implantação do
empreendimento, durante a fase inicial das
obras de implantação demandarão o consumo
diário estimando de 100 litros/pessoa/dia,
podendo-se considerar um consumo médio
diário de água em torno de 50m³/dia, conforme
evolução dos serviços.

reutilizar ou reaproveitar, que contribui como
instrrumento para reduzir a geração de
resíduos e foca na mudança de comportamento
de cada indivíduo e prioriza a redução do
consumo e o reaproveitamento dos resíduos. A
diminuição dos resíduos na geração terá
reflexo dirte na destinação final.

• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de longo prazo,
permanente,
irreversível,
de
pequena
magnitude, baixa relevância, não cumulativo e
não sinérgico e média importância.

• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS; Programa de Coleta Seletiva
do Lixo; Programa de Educação Ambiental e
Programa de Comunicação Social Integrada.

• Mitigação: Mitigável através da implantação
de dispositivos capazes de promover o controle
e uso racional deste recurso e da divulgação
de orientações para a mão de obra do canteiro
da necessidade quanto a este uso.
•
Planos e Programas Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras-PGO;
Programa de Educação Ambiental e Programa
de Comunicação Social Integrada
• Aumento
dos
Resíduos
destinados a aterros sanitários

Sólidos

Os resíduos gerados em um canteiro
de obras são básicamente de dois tipos de
resíduos: o entulho composto por restos de
obra e materiais descartados, tais como,
madeira, recortes de ferro, etc e o lixo
doméstico
decorrente
das
atividades
relacionadas com o dia a dia do contingente de
pessoal em serviço. Esse lixo é composto por
materiais proveniente dos escritórios, papéis de
uso sanitário e cozinha/refeitório.
A destinação final destes resíduos são
os aterros específicos, ou seja aterro da
construção civil e sanitários . O volume de
resíduoss sólidos a serem gerados nas obras
de implantação do Parque Termoelétrico PNF a
serem destinados a estes aterros irão gerar
uma sobrecarga nos mesmo.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, indireto, regional, de médio prazo,
temporário, reversível, média magnitude, baixa
relevância, não cumulativo e não sinérgico e
baixa importância.
• Mitigação: Mitigável através da implantação
do Plano de Gerenciamento dos Residuos
Sólidos, com a coleta seletiva e o programa
dos 5 Rs – repensar,recusar,reduzir,reciclar e

• Dispensa do contingente de mão-de-obra
Com a desativação do canteiro de
obras serão liberados os operários contratados
por período pré-determinado para a execução
dos serviços previstos para a implantação do
empreendimento, gerando desemprego.
O fim das obras de empreendimentos
de grande porte, como este, costumam resultar
em desemprego e perda de renda para a
comunidade em geral. A desmobilização
gradativa do canteiro de obras prevista pelo
empreendedor minimizará a percepção deste
impacto, mas não irá reduzir sua dimensão.
O impacto desta desmobilização
poderá ser reduzida sensivelmente pelo
impulso econômico que o próprio projeto trará
para a região no sentido de fortalecer a
economia municipal.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de curto prazo,
permanente, irreversível, média magnitude, alta
relevância, não cumulativo e não sinérgico e
importante.
• Mitigação:
Mitigável
através
da
desmobilização gradativa do contingente, bem
como pela implementação de medidas que
favoreçam a absorção na operação das futuras
atividades que irão se implantar no
empreendimento da maior porção possível de
trabalhadores que atuaram nas obras.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Capacitação de Mão de Obra e
Programa de Comunicação Social Integrada.
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9.2.2 FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Durante
a
fase
de
operação,
concentram-se
impactos
de
caráter
permanente, que
com as devidas ações
minimizadoras tornar-se-ão impactos não
significativos nos meios físico,
biótico e
socioeconômico, em função das características
próprias do empreendimento.
ASPECTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AS
ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O Parque Termoelétrico PNF quando
totalmente implantado, contará com várias
opções de fornecimento de gás, para a
operação da sua atividade principal que é a
geração de energia.
Assim sendo as atividades que farão
parte
integrante
da
operação
do
empreendimento, se encontram listadas a
seguir. Cumpre ressaltar que as atividades de
fornecimento de GNL e as suas consequentes
atividades correlacionadas não operaram em
conjunto, ou seja, o tipo de fornecimento de
GNL seguirá a tendencia do mercado
(facilidade de fornecimento e preço)
na
ocasião da operação do empreendimento.

i) Operação da Estação de dessalinização de
água do mar;
j) Operação da atracação sem cais;
k) Operação da Estação Regaisificadora e de
Compressão e descompressão onshore e
ou offshore;
l) Operação do gasoduto submarino;
m) Operação do oleoduto submarino;
n) Operação do gasoduto terrestre;
o) Tancagem de petróleo;
p) Movimentação de navios;
q) Movimentação de balsas;
r) Coleta e tratamento de esgotos sanitários e
s) Coleta de águas pluviais e destinação para
o mar.
ATIVIDADES DE OPERAÇÃO, ASPECTOS AMBIENTAS
E IMPACTOS ASSOCIADOS

O Quadro 9.2 a seguir apresenta os
impactos identificados na fase de operação do
empreendimento
apartir das inter-relações
entre as atividades e aspectos ambientais.

a) Operação da UTE PNF I a turbina ou
motogerador;
b) Operação das UTEs PNF II a turbina;
c) Fornecimento de GNL :
• Embarcação FSRU
• FSU regas off
• GNC
• FSU / regas terra/balsa
• Duto terrestre
• UPGN/gas associado
d) Operação da Estação Regaisificadora e de
Compressão e descompressão offshore;
e) Operação da UPGN;
f) Operação da Captação de água no Rio
Itabapoana;
g) Operação do aqueduto para abastecimento
de água para o empreendimento;
h) Operação da captação de água do mar;
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ATIVIDADE

ASPECTO AMBIENTAL

a)Contratação de mão de obra

b) Demanda de água do Rio
Itabapoana
1. Captação de água no
Rio Itabapoana, adução
tratamento e distribuição
de água para as
atividades a serem
implantadas

c) Demanda por bens e
serviços

IMPACTO AMBIENTAL

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Físico/
Socioeconomico

Utilização de recursos hídricos

Físico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Socioeconomico

Arrecadação de tributos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Físico

Alteração da qualidade das águas subterrâneas

d) Manuseio de produtos
químicos, geração de lodos do
tratamento e efluente líquido
da lavagem da ETA

Sócioeconomico

Geração de resíduos sólidos

Fisico

Geração de efluentes líquidos

e) Utilização dos equipamentos
de captação

Fisico

Geração de ruídos

Físico

Alteração da qualidade das águas subterraneas

Físico

Indução de processos erosivos

Físico

Geração de ruídos

f)Tubulação de abastecimento
g) Manutenção da Faixa de
Domínio e da tubulação

a) Contratação de mão de obra

b) Demanda de água do mar

2.Captção de água do
mar e operação da
Estação dessalinizadora

COMPARTIMENTO
AMBIENTAL

c)Demanda por bens e
serviços

d) Manuseio de produtos
químicos, geração de lodos do
tratamento e efluente líquido
da lavagem da dessalinizadora

e) Tubulação de captação

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Físico/
Socioeconomico
Físico

Aumento do tráfego de veículos

Utilização de recursos hídricos

Físico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Socioeconomico

Aumento da Arrecadação de tributária

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Físico

Geração de resíduos sólidos

Físico

Geração de efluentes líquidos

Físico

Alteração da qualidade da água do mar

Físico

Indução de processos erosivos

Físico

Interferencia com a atividade pesqueira

Biótico

Criação de novos habitats para as comunidades
bentônicas

Biótico

Criação de novos habitats para alimentação de
quelonios
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a) Manuseio de produtos
químicos, geração de lodos do
tratamento
3. Coleta, tratamento de
esgoto sanitário e
disposição final tratamento primario
b) Transporte rodoviário de
pessoal e retirada do efluente

4. Gestão de resíduos
sólidos gerados pelas
atividades onshore

a) Coleta e disposição final dos
residuos sólidos gerados

a) Contratação de mão de obra

5. Operação
das UTEs PNF I e II –
com turbinas ou
motogeradores

b) Demanda por bens e
serviços

c) Geração de energia

d) Transporte rodoviário de
pessoal e materiais de
consumo

e) Operação de máquinas e
equipamentos para a geração
de energia

6. Operação do
gasoduto terrestre

Biótico

Atração de fauna nectônica

Fisico

Alteração da qualidade das águas sbterrâneas

Físico

Geração de efluentes líquidos

Socieconomico

Geração de resíduos sólidos

Físico

Aumento do tráfego de veículos

Fisico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Fisico

Geração de ruídos

Socioeconomico

Aumento do risco de acidentes de trânsito

Socioeconomico

Sobrecarga nas vias de acesso

Físico

Aumento do tráfego de veículo

Fisico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Fisico

Geração de ruídos

Socioeconomico

Aumento do risco de acidentes de trânsito

Socioeconomico

Sobrecarga nas vias de acesso

Socieconomico

Aumento da carga de resíduos sólidos destinados
aos aterros licenciados

Socieconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Socioeconomico

Aumento na arrecadação tributária

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconomico

Aumento da arrecadação de tributos

Físico

Aumento do tráfego de veículos

Fisico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Fisico

Geração de ruídos

Socioeconomico

Aumento do risco de acidentes de trânsito

Socioeconomico

Sobrecarga nas vias de acesso

Fisico

Geração de ruídos

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Geração de resíduos sólidos

Físico

Geração de efluentes líquidos

f) Descarte do excedente da
água do processo no mar

Físico

Alteração da qualidade da água do mar

g) Iluminação onshore

Biótico

Desorientação dos quelônios pela fotopoluição

a) Contratação de mão de obra

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola
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b) Demanda por bens e
serviços

c) Tubulação de gás

d) Utilização de equipamentos

e) Manutenção da Faixa de
Domínio e da tubulação

a) Contratação de mão de obra

b) Demanda por bens e
serviços

7. Operação da Estação
de Regaseificação e
Compressora/descon
pressora onshore
c) Transporte rodoviário de
pessoal e materiais de
consumo

d) Recebimento de GNL/GNC
por terra – gasoduto terrestre e
por mar- embarbação +
gasoduto submarino

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Socioeconomico

Arrecadação de tributos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Físico

Alteração da qualidade das águas subterraneas

Físico

Indução de processos erosivos

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Fisico

Geração de ruídos

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Geração de resíduos sólidos

Físico

Geração de efluentes líquidos

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Físico

Geração de resíduos sólidos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Arrecadação de tributos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Físico

Aumento do tráfego de veículos

Fisico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Fisico

Geração de ruídos

Socioeconomico

Aumento do risco de acidentes de trânsito

Socioeconomico

Sobrecarga nas vias de acesso

Físico

Alteração da qualidade das águas subterraneas

Físico

Indução de processos erosivos

Físico

Aumento do tráfego de embarcações

Físico

Alteração da qualidade da água do mar

Físico

Geração de ruídos

Físico

Geração de efluentes líquidos

Biótico

Modificação na Estrutura daa Comunidades
Bentônicas
Afugentamento Temporário da Fauna Nectônica

Biótico

Socioeconomico

Desorientação dos quelônios pelo tráfego de
embarcações
Interferencia com a atividade pesqueira

Fisico

Geração de ruídos

Biótico

e) Operação de máquinas e
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equipamentos

f) Descarte do excedente de
água do processo no mar

g) Iluminação onshore

a) Contratação de mão de obra

b) Demanda por bens e
serviços

8. Operação da Estação
de Regaseificação e
Compressão/descom
pressão offshore

c) Recebimento de GNL/GNC
por mar

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Geração de resíduos sólidos

Fisico

Alteração da qualidade da água do mar

Biótico
Biótico

Modificação na Estrutura daa Comunidades
Bentônicas
Afugentamento Temporário da Fauna Nectônica

Biótico

Desorientação dos quelônios pela fotopoluição

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura

Socieconomico

Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Aumento na Arrecadação de tributos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Físico

Aumento do tráfego de embarcações

Físico

Alteração da qualidade da água do mar

Físico

Geração de ruídos

Biótico

Modificação na Estrutura daa Comunidades
Bentônicas
Afugentamento Temporário da Fauna Nectônica

Biótico

d) Operação de máquinas e
equipamentos

e) Descarte de água do
processo
f) Iluminação das áreas
offshore

9. Tratamento
Paisagistico Ecológico –
manutenção do
fragmento de Restinga;
manutenção da
revegetação da faixa de
tamponamento do
fragmento de restinga e
manutenção das
“cortinas verdes” das
divisas laterais do
terreno

a) Contratação de mão de obra

b) Demanda por bens e
serviços

Biótico

Desorientação dos quelônios pelo tráfego de
embarcações

Socioeconomico

Interferencia com a atividade pesqueira

Físico

Geração de ruídos

Físico

Geração de efluentes líquidos

Físico

Geração de resíduos sólidos

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Físico

Geração de Efluentes líquidos

Fisico

Alteração da qualidade da água do mar

Biótico
Biótico

Modificação na Estrutura daa Comunidades
Bentônicas
Afugentamento Temporário da Fauna Nectônica

Biótico

Desorientação dos quelônios pela fotopoluição

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Socieconomico

Desestímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera
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c) Manutenção da Vegetação
Ecológica

a) Contratação de mão de obra

b)Tubulação

10.Operação do
gasoduto submarino

c)Demanda por bens e
serviços

d) Manutenção da tubulação

Socioeconomico

Arrecadação de tributos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Físico

Geração de resíduos sólidos

Biotico

Atração da fauna terrestre

Biotico

Atração da Avifauna

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Biótico

Criação de novos habitats para as comunidades
bentônicas

Biótico

Atração da fauna nectônica

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Socioeconomico

Aumento da Arrecadação de tributos

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Biótico

Afugentamento Temporário da Fauna Nectônica

Fisico

Alteração da qualidade da água do mar

Físico

Geração de resíduos sólidos

Físico

Aumento do tráfego de embarcações

Socioeconomico

Interferencia com a atividade pesqueira

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

a) Contratação de mão de obra

11. Operação da UPGN

b) Demanda por bens e
serviços

c) Transporte rodoviário de
pessoal, materiais de consumo
e transporte de gás

d) Operação de máquinas e
equipamentos para o
processamento do GNL

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Socioeconomico

Arrecadação de tributos

Físico

Aumento do tráfego de veículos

Fisico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Fisico

Geração de ruídos

Socioeconomico

Aumento do risco de acidentes de trânsito

Socioeconomico

Sobrecarga nas vias de acesso

Físico

Geração de ruídos

Físico

Geração de efluentes líquidos
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e) Iluminação onshore

a) Contratação de mão de obra

b) Transporte rodoviário de
pessoal e materiais de
consumo
12.Operação do Parque
de Tancagem

c) Demanda por bens e
serviços

d) Recebimento de petróleo

e) Iluminação onshore

a) Contratação de mão de obra

13. Operação do
oleoduto subarino

b) Demanda por bens e
serviços

c) Tubulação

d) Manutenção da tubulação

Físico

Geração de resíduos sólidos

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Físico

Geração de Efluentes líquidos

Biótico

Desorientação dos quelônios pela fotopoluição

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Físico

Aumento do tráfego de veículos

Fisico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Fisico

Geração de ruídos

Socioeconomico

Aumento do risco de acidentes de trânsito

Socioeconomico

Sobrecarga nas vias de acesso

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Socioeconomico

Arrecadação de tributos

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Físico

Aumento do tráfego de embarcações

Físico

Alteração da qualidade das águas subterraneas

Físico

Geração de ruídos

Físico

Geração de efluentes líquidos

Biótico

Desorientação dos quelônios pela fotopoluição

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Socioeconomico

Arrecadação de tributos

Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos

Físcico/
socieconomeico

Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Socioeconomico

Interferencia com a atividade pesqueira

Biótico

Criação de novos habitats para as comunidades
bentônicas

biotico

Atração da fauna bentônica

Biótico

Afugentamento Temporário da Fauna Nectônica

Fisico

Alteração da qualidade da água do mar

Físico

Geração de resíduos sólidos

Físico

Aumento do tráfego de embarcações
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Socioeconomico

a) Contratação de mão de obra

b) Demanda por bens e
serviços

b) Carga e descarga de
materiais – granéis líquidos
14. Operação da
atracação sem cais

c) Movimentação de navios,
barcos de apoio e balsas

d) Fundeio de navios no
entormo do Terminal

Geração de emprego e renda

Socioeconômico

Criação de Expectativa e Incertezas

Socioeconomico

Aumento do fluxo migratório

Socioeconomico
Socieconomico

Pressão sobre a oferta e serviços publicos e
infraestrutura
Incremento da ocupação irregular

Socioeconomico

Interferência no desenvolvimento agrícola

Socioeconomico

Aumento de riscos sociais

Socioeconomico

Valorização imobiliária

Socioeconomico

Geração de emprego e renda

Socioeconomico

Desistímulo a economia informal

Socioeconomico

Incremento da economia formal

Socioeconomico

Aumento na Arrecadação de tributos

Físcico/
socieconomeico
Físcico/
socieconomeico

Aumento do tráfego de veículos
Aumento dos acidentes de transito

Físico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Fisico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Fisico

Alteração da qualidade da água do mar

Socieconomico

Geração de resíduos sólidos

Biótico

Afugentamento Temporário da Fauna Nectônica

Fisico

Geração de ruídos

Fisico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Físico

Alteração da qualidade da água do mar

Biótico

Afugentamento Temporário da Fauna Nectônica

Biótico

Desorientação dos quelônios pela fotopoluição

Biótico
Socioeconomico

Desorientação dos quelônios pelo tráfego das
embarcações
Interferencia com a atividade pesqueira

Fisico

Alteração da qualidade da água do mar

Fisico

Geração de ruídos

Fisico

Emissão de gases e particulados para a atmosfera

Biotico

Afugentamento da fauna nectônica

Biótico

Desorientação dos quelônios pelo tráfego de
embarcações
Desorientação dos quelônios pela fotopoluição

Biótico
Socioeconomico

Interferencia com a atividade pesqueira

Biotico

Criação de novos habitats para as comunidades
quelônios
Criação de novos habitats para as comunidades
bentônicas

Biótico
e) Enrocamento de proteção

Interferencia com a atividade pesqueira

Socioeconomico

Biótico

Atração da fauna nectônica

Biótico

Acúmulo de macro algas arribadas na parte interna

Biotico

Desorientação dos quelônios pela fotopoluição

Quadro 9.3 :Impactos identificados na fase de operação do empreendimento apartir das inter-relações entre as
atividades e aspectos ambientais
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BREVES CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE
ALGUNS IMPACTOS IDENTIFICADOS

Na operação das UTEs cabe ainda
ressaltar que apesar das vantagens relativas
do gás natural, quando comparado ao petróleo
e ao carvão mineral, seu aproveitamento
energético
também
produz
impactos
indesejáveis ao meio ambiente, principalmente
na geração de energia elétrica. Um dos
maiores problemas é a necessidade de um
sistema de resfriamento, cujo fluido refrigerante
é normalmente a água.
Nesse caso, mais de 90% do uso de
água de uma central termoelétrica podem ser
destinados ao sistema de resfriamento. Embora
existam tecnologias de redução da quantidade
de água necessária e de mitigação de
impactos, isso tem sido uma fonte de
problemas ambientais, principalmente em
relação aos recursos hídricos, em função do
volume de água captada, das perdas por
evaporação e do despejo de efluentes (BAJAY;
WALTER; FERREIRA, 2000).
A demanda média de água de uma
central termelétrica operando em ciclo a vapor
simples é da ordem de 94 m3 por MWh. No
caso de ciclos combinados, o valor é de
aproximadamente 40 m3 por MWh. Entretanto,
conforme já assinalado anteriormente, as UTEs
Porto Norte Fluminense funcionarão em regime
de reutulização plena de toda água utilizada
em seu processo. Esse expediente permite
uma drástica redução do consumo de água
para um nível diário em torno de apenas 3 m3
(3.000 litros) de água para suprir as perdas no
ciclo de produção e nas instalações sanitárias
de cada Planta. Esses valores são mais baixos
nos sistemas de geração com a tecnologia
aplicada nas turbinas GE LM6000 PC SPRINT,
caso da unidade objeto da presente avaliação
de impactos, como veremos adiante.
Em termos de poluição atmosférica,
destacam-se as emissões de óxidos de
nitrogênio (NOx), entre os quais o dióxido de
nitrogênio (NO2) e o óxido nitroso (N2O), que
são formados pela combinação do nitrogênio
com o oxigênio. O NO2 é um dos principais
componentes do chamado smog (21), com
efeitos negativos sobre a vegetação e a saúde
humana, principalmente quando combinado
com outros gases, como o dióxido de enxofre
(SO2). O NO2 é um dos gases causadores do
chamado efeito estufa e também contribui para
a redução da camada de ozônio (CASA, 2001).
O inventário das emissões de
poluentes geradas na operação das atividades
onshore e offshore que compõe o Parque
Termoelétrico, com a utilização de turbinas nas

duas UTEs e o estudo de dispersão
atmosféricas, constantes do Capitulo 7 deste
estudo, demonstram que os resultados dos
projetos apresentados para o Parque
Termoelétrico PNF não impactariam a
qualidade do ar da região de modo a torná-la
degradada.
No
caso
da
utilização
de
motogeradores, no lugar das turbinas nas
unidades termoelétricas, caso este que se
apresenta como alternativa tecnológia para
participação no Leilão de Energia, para que as
taxas de emissões de poluentes se enquadrem
nos padrôes exigidos na legislação vigente e
portanto não gerador de degradação da
qualidade do ar,a opção é de no lugar das duas
UTEs à turbina, implantar somente 1 UTE a
motogerador, que terá potência instalada total
bruta de 826 MW e será composta de 44
unidades
motogeradoras
tipo
“Wärtsilä
18V50SG-B”, utilizando gás natural. Será
dividida em 2 modulos composto de 22 motores
cada, de aproximadamente 413 MW.
Como se observa no quadro 9.3,
acima, que identifica os impactos ambientais
apartir das inter-relações entre as atividades e
aspectos ambientais, o mesmo impacto
ambiental é gerado por diversas atividades e
atinge o mesmo compartimento ambiental.
Desta forma para melhor analisar os
impactos ambientais, sua cumulatividade e
sinergia, foi elaborado os mesmos foram
listados e relacionados as atividades geradora
e seu respectivo compartimento ambiental.
DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
IDENTIFICADOS NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
• Criação de expectativa e incertezas
O empreendimento será implantado no
Município de São Francisco de Itabapoana que
apresenta o 2º menor IDH do Estado e portanto
irá gerar junto a essa população expectativas
de natureza positiva e negativa, principalmente
se o empreendedor não disponibilizar
informações a respeito das características do
empreendimento e dos impactos que poderão
advir e dos empregos que serão gerados,
especulações e mobilizações políticas e sociais
entorno da iniciativa poderão surgir.
As expectativas negativas estão
relacionadas aos transtornos individuais e
coletivos, que decorrem das preocupações com
o meio ambiente em geral – aumento da
poluição, pressão por ocupação irregular de
áreas frágeirs, bem como a expectativa em
relação a atração de população de outros
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locais, o que geraria pressão sobre os serviços
públicos e infraestrutura, já carentes na área,
além da expansão urbana desordenada,
insegurança, conflitos sociais, etc.
Com relação a comunidade pesqueira,
apesar da implantação do empreendimento ser
visto como uma oportunidade, pois “pescador
não quer filho embarcado”, como afirmam,
existe a apreensão com relação as atividades
de obras no mar, que geram preocupações
com a possibilidade de perda ou restrição de
áreas de pesca e acidentes com embarcações.
Este impacto não possui efeito
cumulativo e sinérgico, haja visto que não
existem outros empreendimentos sendo
implantados no município.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de curto prazo,
temporário, reversível, pequena magnitude,
abaixa relevância, não cumulativo e não
sinérgico e de baixa importância.
• Mitigação:
Mitigável
através
do
planejamento e a implementação de canais de
comunicação entre o empreendimento,a
comunidade do entorno e a municipalidade.
• Planos e Programas Associados: Programa
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Capacitação da Mão de Obra
Local;
Programa de Educação Ambiental e
Programa de Comunicação Social Integrada.
• Aumento do fluxo migratório
A operação do empreendimento de
grande porte, trás a reboque um impacto não
desejável
mas
embora
encontrado
frequentemente, que é o aumento do fluxo
migratório para a região atraídos pela
oportunidade de emprego. Normalmente
passam a residir em localidades próximas ao
empreendimento
ocupando
informalmente
áreas sem infraestrutura urbana, gerando
propriedade cumulatíva e não sinérgica deste
impacto.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de curto prazo,
temporário, reversível, pequena magnitude, alta
relevância, não cumulativo e não sinérgico e
média importância.
• Mitigação:
Mitigável
através
do
planejamento e a implementação de canais de
comunicação entre o empreendimento e a
comunidade, para divulgação da quantidade de
vagas que serão disponibilizadas. Deverá ser
dada prioridade a contratação de mão de obra
local.

• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Capacitação de Mão de Obra
Local; Programa de Educação Ambiental e
Programa de Comunicação Social Integrada
• Utilização de recursos hídricos
A demanda de água para a operação
do Parque Termoéletrico Porto Norte
Fluminense é estimada num total de
aproximadamente
10.000m³/h,
conforme
informações do empreendedor, constante no
Capítulo 3- Caracterização do Empreendimento
deste estudo.
A captação outorgada pela ANA no Rio
Itabapoana é de 42.624,00m3 /dia, ou seja, a
vazão média correponderá 1.776,00m³/h, que
será feita próxima à foz do Rio, que é
caudaloso e tem água limpa e não compete
com o uso para abastecimento urbano
existente e previsto para o município de São
Francisco de Itabapoana que se localiza mais a
montante depois da ponte.
O consumo de água estimado para o
Porto Norte Fluminese ( Porto Offshore e
Condomínio Industrial) já aprovado através da
LP nº IN0043610 e que utiliza esta capatação
superficial outorgada pela ANA foi estimado em
aproximadamente 365,00m³/h. Desta forma,
em sendo a outorga da ANA já existente de
1.776,00m³/h, esta terá a capacidade de
atender
a
demanda
de
água
do
empreendimento já aprovado na LP citada
acima e para atender a demande de apenas
uma UTE do Parque Termoelétrico a ser
implantado.
Assim sendo, como a demanda de
água só das UTEs do Parque Termoelétrico
como já dito é de 2816m³/h e o saldo da
captção superficial no Rio Itabapoana é de
1.411,00m³/h, haverá a
necessidade de
complementação para cobrir a demanda
existente de água pelo empreendimento.
Portanto também está prevista a
captação de água do mar e a implantação de
uma
dessalinizadora
para
suprir
a
complementação da demanda. Essa solução
será um complemento da captação do Rio
Itabapoana ou poderá ser utilizada como um
todo para o consumo do empreendimento e
atividades em geral. Assim sendo será
necessário a captação de 10.000m³/h de água
do mar para atender todas as atividades do
empreendimento.
utilizará

Desta
dois

forma o empreendimento
recursos hídricos, a saber:
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captação superficial no Rio Itabapoana e
captação de água do mar, num total de
captação de 7.776m³/h.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de longo prazo,
permanente, irreversível, grande magnitude,
alta relevância, cumulativo e sinérgico e muito
importante.
• Mitigação:
Mitigável
através
da
implementação de medidas que objetivem a
redução da demanda por matérias primas,
água e energia, verificação das fontes de
consumo e de reuso e sistemizar sempre que
possível,
um
circuito
fechado
de
reaproveitamento
•
Planos
e
Programas
Associados:Plano de Gestão Ambiental –
PGA; Programa de Monitormaneto da
qualidade das águas do Rio Itabapoana;
Programa de Monitoramento da Qualidade da
Água do Mar; Programa de Educação
Ambiental e Programa de Comunicação Social
Integrada
• Alteração da
subterrâneas

qualidade

das

águas

Na fase de operação o manuseios de
produtos químicos, geração de lodos do
tratamento de água - ETA e do tratamento de
esgotos e a geração de efluentes líquidos da
lavagem de filtros da ETA podem ocasionar
impactos de poluição acidental das águas
subterrâneas e contaminação do solo.
Alem disto, a poluição acidental das
águas subterrêneas também pode ser gerada
por algum vazamento de produtos químicos e
óleos das atividades instaladas.
O
empreendimento
irá
instalar,
conforme
descrito
o
Capitulo
3Caracteri8zaçãodo Empreendimento deste
estudo, sistemas de prevenção e controle tais
como, bacia de contenção nos tanques de
armazenamento
de
petroleo,
sistema
separador de água e óleo em todos os pátios
das atividades.

procedimentos operacionais que garantam o
isolamento
da
áreas
potencialmente
contaminadoras e a superfície do solo, tais
como impermeabilização das áreas, bacias de
conteção, sistema separador de água e óleo –
SAO e redução de carga de lodos de
tratamento por desidratação e espessamento
de forma a facilitar o acondiciomanento do lodo
para emcaminhamento a aterro sanitário
devidamente
licenciado
pelo
órgão
competente.
• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Program de
Monitoramento das Águas Subterrâneas;
Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos;Programa de Educação Ambiental e
Programa de Comunicação Social Integrada
• Emissão de gase e particulados para a
atmosfera
As condições climáticas da região,
influenciam o comportamento das emissões
atmosféricas,
onde
os
parâmetros
metereológicos regem os mecanismos de
diluição e transporte dos poluentes do ar.
Desta forma para se melhor avaliar o
impacto na qualidade do ar, foi realizado o
inventário de emissões e o estudo de dispersão
de poluentes na atmosfera a partir das
emissões atmosféricas do empreendimento e
suas atividades associadas e das condições
atmosféricas da região, constante do Capítulo 7
deste estudo.
Os resultados obtidos demonstram que
o empreendimento, quer sejam implantadas
duas UTEs de 1,7GW à turbina ou uma UTE de
826 MW à motogerador, no Parque
Termoelétrico PNF não impactariam a
qualidade do ar da região de modo a torná-la
degradada.
Neste contexto a avaliação deste
impacto considerou tratar-se de área que
apresenta uma excelente circulação de ar
propícia a dissipação da emissões e distante
de aglomerados populacionais.

As medidas de prevenção e controle
deverão ser detalhadas no Plano Básico
Ambiental – PBA a ser apresentado quando do
requerimento da licença de instalação.

• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
regional, de longo prazo, temporário, reversível,
pequena magnitude, alta relevância, não
cumulativo e não sinérgico e imédia
importância.

• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena magnitude, baixa relevância, não
cumulativo e não sinérgico e baixa importância.
• Mitigação:
Mitigável
através
da
implementação de dos sistemas, disposição e

• Mitigação:
Mitigável
através
da
implementação de sistemas de controle de
emissões de forma a garantir que as mesmas
se encontram dentro dos padrões estipulados
pela legislação em vigor. Contudo, recomendase que a operação do empreendimento conte
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com um programa de gestão da qualidade do
ar no qual, além do controle e do
monitoramento contínuo das emissões nas
chaminés, seja prevista a instalação de uma
estação
automática
de
monitoramento
meteorológico e de qualidade do ar, permitindo
o acompanhamento das condições próximo às
áreas de maiores concentrações.
• Planos e Programas Associados: Plano de
Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar;
Programa de Educação Ambiental e Programa
de Comunicação Social Integrada.
• Geração de ruídos
A operação da usina irá gerar um
acréscimo no ruído de fundo existente
(background) no local do empreendimento. Os
resultados
desta
medição,
que
estão
apresentados no Capítulo 3 –Caracterização
do Empreendimento deste EIA, foram
incorporados a modelagem de simulação da
operação da UTE PNF I e II considerando o
ruído proveniente das turbinas e das caldeiras
de recuperação, cada uma delas gerando 70
dB(A) a um metro da fonte emissora, conforme
limite estabelecido pela legislação.
Cabe ressaltar que tais equipamentos
serão enclausurados de modo a mitigar o efeito
das emissões sonoras, conforme descrito no
Capitulo 3 - Descrição do Empreendimento,
deste estudo.
Destaca-se ainda que a operação das
UTE PNF I e II está prevista para 24hs por dia,
ainda que seu funcionamento venha a ocorrer
de forma intermitente.
Entretanto, devemos lembrar também
que o terreno onde deverão ser implantadas as
UTE PNF I e II localizam-se em área rural e os
ruídos locais são gerados pelo tráfego de
veículos na RJ-196, existindo poucas
habitações próximas o bastante para chegarem
a ser afetadas pela emissão dos ruídos
produzidos pela usina, devendo-se, no entanto,
atentar para a saúde dos trabalhadores.
Na operação das UTE PNF I e II, o
nível de ruído gerado a 1m de distância e a
1,50m de altura de todo o equipamento será
em torno de 70 dB (A). A cerca de 100 m ao
redor do ponto onde ela se situa, o nível de
ruído gerado pode variar entre 60 e 65 dB(A),
tendendo a diminuir na medida que se afasta
da usina e atingindo cerca de 36 dB(A) a 200 m
de distância.
As demais atividades onshore também
se encontram dentro dos padrões de
aceitabilidade.

As contribuições dos níveis de ruídos
nos receptores variam em função da distância
da fonte de emissão e quando associados aos
outros ruídos da área (ruídos de fundo –
background) resultam em ruídos equivalentes.
Apesar do aumento pouco significativo,
o ruído constante decorrente da operação das
UTEs poderá causar alguma cumulatividade e
incômodos aos transeuntes que se situarem
entre elas, ainda que isso venha a ocorrer
apenas entre duas Plantas. A cumulatividade
se aplica para o caso das duas UTE
funcionando concomitantemente, posto que a
situação locacional delas, lado a lado, permite
a ação sonora das duas concomitantemente –
a propagação sonora da segunda UTE
alcançaria o ponto de interseção entre as duas.
Soma-se à esta geração as emissões
sonoras geradas na operação da UPGN e do
Parque de Tancagem de Petroleo e demais
atividades complementares. Conforme descrito
no
Capítulo
3
Caracterização
do
Empreendimento deste estudo as emissões
sonoras
geradas
na
operação
do
empreendimento.
A disposição
das
atividades,
localizadas mais junto a orla e ao lado
esquerdo do terreno, onde não existe
ocupação populacional distanciadas entre si,
não permite que a ação sonora de todas as
atividades funcionando concomitantemente, se
propague a ponto de alcançar a interseção
entre ele.
Este mesmo fato, a localização das
fontes geradores de ruídos, impede que esse
impacto venha a afetar, por exemplo, os
usuários da RJ 196 que não terão proximidade,
bem como a Comunidade Quilombola de
Barrinha.
Certo é que o enclausuramento dos
geradores proposto no referido Capítulo 3, bem
como a utilização de equipamentos com
tecnologia de redução de ruídos, deverão ser
observados.
Cumpre ressaltar que o empreendedor
irá implantar nas divisas laterias do terreno e
entre as unidades termoelétricas, “barreiras
acusticas verdes” que minimizarão ainda mais
este impacto.
A imagem a seguir apresentada ilustra
as curvas de ruídos e suas distancias à RJ-196
e as divisas laterais do terreno.
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recebimento dependerá do mercado e de
investidores,

872,50m

470m

570m

70m

478m

90m

185m

930m

Legenda: Curva na cor preta: 70-75dB; curva cor vermelha: 65-70dB e curva
lilás: 60-65 dB
Vetor de propagaçãoxdistancias divisas do terreno ( RJ-196 e
Comunidade Quilombola Barrinha
Figura 9.1: Curvas de ruídos das atividades onshore e suas distancias às
divisas do terreno

Outra fonte de geradora de ruídos do
empreendimento refere-se as atividades em
terra na atracação sem cais, tais como a
movimentação de embarcações, recebimento
de gás e petróleo e da estação de
regaseificação.
Face a localização das atividades no
mar, a aproximadamente 7 Km da costa, estas
emissões sonoras não atingirão nucleos
populacionais, restringindo-se apenas ao
entornoa da atracação sem cais.
De acordo com as informações
fornecidas pelo empreendedor contidas no
Capitulo
3
–
Caracterização
do
Edmpreendimento deste estudo, os ruídos
gerados na operação das atividades offshore
terão como fontes:
• pelas balsas de GNL ficarão em torno de 80
dB. Os seus ruídos não serão sobrepostos pois
ela atuará em uma área onde não terão outros
navios, que compreende a área entre os lotes
industriais do Porto Norte Fluminense e a
atracação sem cais. Ela trará o GNL do navio
ancorado até o duto criogênico a 1,5Km da
costa.
• pelos navios de GNL e GNC que tem
praticamente o mesmo nível de ruído que ficam
em torno de 110dB dentro de sua casa de
máquina, propagando assim esse ruído para o
mar. Esses navios não irão atracar ao mesmo
tempo, portanto não terá um ruído sobreposto
ao outro. Eles atuarão de forma separada e
muito provavelmente só existirá uma forma de
recebimento de gás.
• pelos navios de petróleo que tem o nível de
ruído em torno de 70dB e sua frequência de

• pela
estação
de
regaseificação
e
compressão/descompressão que tem o nível
de ruído de 70 dB .
Conforme informações fornecidas pelo
empreendedor,todos os equipamentos serão
projetados
e
construídos
contemplando
minimização do nível de ruído na área
adjacente, já que o sistema interno desses
navios, como um todo, é enclausurado para se
tornar acusticamente isolado.
Considerando a implantação dos
sistemas
de
controles
ambientais
(enclausuramentos, isolamentos acústicos e
silenciadores), espera-se que os níveis de
ruído no mar não ultrapassem 110 dB.
Assim sendo, considerando o tráfego
de embarcações previsto para operação do
empreendimento e considerando ainda que as
embarcações são fabricadas com os devidos
isolamentos acústicos para manter o conforto
acústico, os limites de nível de ruído não
excederão os limites indicados na imagem
abaixo, durante as condições normais de
funcionamento das embarcações.
Cumpre ressaltar que a localização do
terminal marítimo possui uma profundidade de
15m, visto que a profundidade interfere na
propagção sonora.
Quando comparado com o ar, a água
se mostra mais eficaz para a propagação
sonora, pois neste meio o som pode percorrer
longas distâncias em alta velocidade. Com
isso, a propagação sonora em meio marinho
pode superar a velocidade da propagação
sonora em meio terrestre em quase cinco
vezes, variando conforme a profundidade,
intensidade e ruído de fundo (NOWACEK et al.,
2007).
Por sua vez, os animais marinhos
utilizam estas variações como recursos para
reconhecimento e comunicação com o
ambiente e com outros membros de suas
espécies, sendo capazes de possuir uma visão
ampla do entorno, com intuito de reconhecer e
sinalizar perigos, atrair parceiros para cópula e
encontrar
presas.
Portanto,
qualquer
interferência no aspecto sonoro do ambiente
afeta diretamente o indivíduo e a manutenção
de sua espécie, tendo o potencial de modificar
tanto seu comportamento, quanto sua fisiologia
(BREGMAN, 1990; POPPER & HASTINGS,
2009). Os quelônios, por sua vez, possuem
audição bem desenvolvida, sendo similares os
processos de estresse sonoro (BALBANI,
2008).
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A figura 9.2 apresentada a seguir
ilustra as curvas de ruído e a espectativa da
propagação dos ruídos no mar.

um tempo selecionado, referente ao período
amostrado.
Da mesma forma, com o objetivo de
monitorar o comportamento da biota marinha
no entorno das operações offshore deverá ser
implantados os Programa de Monitoramento da
Biota Marinha e o Programa de Monitoramento
Qualidade da Água do Mar, que terão inicio na
fase de implantação do empreendimento e se
extenderão durante a fase operação do
mesmo.
O isolamento acústico será aplicado,
caso necessário, objetivando obter níveis de
ruído aceitáveis e compatíveis com as normas
aplicáveis.
Os níveis de ruído nas áreas de
acomodações e áreas de trabalho atenderão
ao ISO 9654: 2000 e à Resolução A.468 da
IMO.
Os níveis de ruídos a que os
trabalhadores estarão submetidos serão
reduzidos, através do uso de EPIs específicos
(protetor auricular, do tipo plugue ou abafador),
a valores aceitáveis, compatíveis com a
legislação vigente

Legenda: Curva na cor preta: 70-75dB; curva cor vermelha: 65-70dB e curva
lilás: 60-65 dB
Figura 9.2: Curvas de ruídos das atividades onshore e suas distancias às
divisas do terreno

• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de longo prazo,permanente, reversível,
de média magnitude, baixa relevância,
cumulativo e sinergico e importante.
• Mitigação:
Mitigável
através
da
implementação de mecanismos de redução e
contorle das emissões sonoras nas máquinas e
equipamentos e adoção de dispositivos
acústicos, tais como: encapsular com container
o conjunto turbo - compressor - gerador, ou
incluir o conjunto no interior de um galpão,
elevando o nível interno de ruído, porém
facilitando a manutenção e/ou adotar as duas
soluções, além de implementar o tratamento
paisagístico ecológico com a criação de
“barreira acústica verde – cortinas verdes” nas
laterais do terreno e entre as UTEs, além da
implantação do Programa de Controle e
Monitoramento das Emissões Sonoras.
E ainda, considerando que que a
operação no mar gerará interferência no
aspecto sonoro do ambiente marinho e com o
objetivo de se caracterizar com maior precisão
a atividade geradora de ruído, o Programa de
Controle e Monitoramento das Emissões
Sonoras onde serão realizadas medições de
pressão sonora com um decibelímetro, que
deverá ser ajustado para realizar medições por

•
Planos e Programas Associados:
Plano de Gestão Ambiental – PGA; Program de
Monitoramento dos Níveis de
Pressão
Sonora;Programa de Recomposição Ecológica;
Programa de Monitoramento da Biota Marinha;
Programa de Monitormento da Qualidade da
Água do Mar; Programa de Educação
Ambiental e Programa de Comunicação Social
Integrada.
• Geração de resíduos sólidos
Em
função
da
operação
do
empreendimento, haverá aumento na geração
de resíduos sólidos de diversos tipos e que
serão destinados
a
aterros sanitários
específicos.
A operação de uma ETA gera resíduos
sólidos denominados lodos da estação,
classificados, segundo a ABNT como resíduos
Classe II – resíduos não inertes. Deverão ser
gerados, nas piores condições, cerca de 8
kg/dia de resíduos do tratamento de água. Da
mesma forma, os resíduos produzidos
cumulativamente nas fossas sépticas, previstos
para serem retirados anualmente, serão
coletados por empresa credenciada pelo INEA
para esse fim.
Além deste resíduo a operação das
UTEs PNF gerará também resíduos do tipo
doméstico – Classe III – onde, considerando-se
os valores usuais de contribuição “per capita”,

Os direitos autorais dets texto pertencem a Squalo ConsultoriaRELATÓRIO
e Engenharia Ltda - Lei no 9610/98 art 7o

DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

9.IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS (AIA)
9-41

deverão ser produzidos cerca de 20,4 Kg/dia,
cada UTE, perfazendo um volume de 40,8
kg/dia no cenário de duas UTEs operarem
conjuntamente.
Soma-se a esta geração a proveniente
da operação da UPGN, da Estação de
Regaseificação/Compressãp/Descompressão,
da Dessalinizadora e do Parque de Tancagem
de Petroleo que se constituirão resíduos do tipo
doméstico – Classe III – onde, considerando-se
os valores usuais de contribuição “per capita”,
deverão ser produzidos cerca de 20,4 Kg/dia,
para a UPGE, 20,4 Kg/dia para a estação de
Regaseificação/compressão/descompressão e
um volume de 40,8 kg/dia para o Parque de
Tancagem, perfazerndo um total de 270Kg/dia
Considerando-se
que
os
procediementos necessários para a remoção
dos volumes de resíduos no caso de uma ou
duas usinas com ou sem a UPGE operando,
constituem-se praticamente os mesmos,
depreende-se que os impactos podem ser
considerados semelhantes, ou seja, a
operação
de
todas
as
atividades
concomitantemente.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de longo prazo,
permanente, irreversível, pequena magnitude,
baixa relevância, não cumulativo e não
sinérgico e importante.
• Mitigação: Mitigável através da disposição
dos resíduos de forma adequada, bem como
do incentivo à coleta seletiva, conforme
descrito no Capítulo 3 – Caracterização do
Empreendimento. Todo resíduo sólido não
reciclável gerado, será coletado e transportado
por
empresa
particular
contratada
e
devidamente licenciada e destinada a terros
licenciados. O resíduo reciclável, será vendido
à empresas especializadas e devidamente
licenciadas.
Também deve ser implantada em todas
as unidades a política dos 5Rs: Repensar,
Recusar, Reutilizar, Reciclar e Reduzir.
• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa
Gerenciamento
de
Resíduos
Sólidos;
Programa de Educação Ambiental e Programa
de Comunicação Social Integrada.
• Geração de efluentes líquidos
Os efluentes líquidos decorrentes da
operação do empreendimento serão do tipo
doméstico, gerados pelo contingente de
funcionários envolvidos na operação e os
efluentes gerados pela cozinha/refeitório, bem

como efluentes oleosos oriundos da operação
de máquinas e equipamentos envolvidos na
operação de todas unidades e efluentes
líquidos gerados do sistema de drenagem e da
água
de
resfriamento
das
unidades
termoelétricas.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, local, de longo prazo,
permanente irreversível, pequena magnitude,
baixa relevância, não cumulativo e não
sinérgico e importante.
• Mitigação: Mitigável através da implantação
do sistema de esgotamento sanitário previsto fossa e filtro anaeróbicos - para os sanitários,
bem como a instalação de caixas de gordura
na cozinha e refeitório, bem como da instalação
de pavimentação impermeável nas áreas de
manutenção e abastecimento das máquinas e
equipamentos com sistema separador de água
e óleo – SAO, conforme previsto e descrito no
Capítulo
3
–
Caracterização
do
Empreendimento, deste estudo.
•
Planos e Programas Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Efluentes
Líquidos – PGEL; Programa de Monitoramento
das Águas Subterrâneas; Programa de
Monitoramento da Qualidade da Água do Mar;
Programa de Educação Ambiental e Programa
de Comunicação Social Integrada.
•

Desestímulo da Economia Informal

Com a expectativa do início da
operação do empreendimento, comerciantes e
prestadores de serviços da região, que se
encontram
na
informalidade,
terão
a
oportunidade de incrementar os seus negócios.
Este fato se traduz em benefícios sobre a
renda local, devido à política da empresa em
não obter nenhum insumo e serviços advindos
da informalidade, acabando com a expectativa
de pessoas ligadas à economia informal e
obrigando-as desta forma, a entrarem na
legalidade, como forma de capitalizar seus
negócios.
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
regional, de longo prazo, permanente,
irreversível, alta magnitude, alta relevância,
cumulativo e não sinérgico e muito importante.
• Potencialização: Potencializado através de
ações de divulgação informando que os
prestadores de serviços e os comerciantes só
poderão fornecer insumos e serviços ao
empreendimento, somente se estiverem
legalizados. A politica da empresa não
beneficia a economia informal, contudo, irá
incentivar a regularização das empresas
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informais, interessadas
empreendimento.

em

atender

o

•
Planos e Programas Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Apoio ao Planejamento Urbano e
Programa de Comunicação Social Integrada.
• Criação de novos habitats para
comunidades bentônicas

• Planos e Programas Associados: Plano de
Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Monitoramento da Biota Aquática e Programa
de Educação Ambiental.
• Criação de novos
habitats
alimentação de quelônios

para

as

O enrocamento de proteção da
atracação sem cais, bem como o gasoduto e
oleoduto marítimos se configurarão como
novos habitats para a comunidade bentônica
que atrairão a fauna nectônica e os quelônios
gerando efeito cumulativo deste impacto
• Avaliação: Avaliado como: positivo direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
média magnitude, alta relevância, cumulativo e
não sinérgivo e importante.
• Potencialização: Para este impacto não se
tem medidas potencializadoras devendo ser
implantado o monitoramento das comunidades
bentônicas.

Os enrocamentos de proteção e
acesso a darsena do terminal bem como o
emissário submarino se configurarão como
novos habitats para a comunidade bentônica e
consequentemente
novos
habitats
para
alimentação de quelônios.
• Avaliação: Avaliado como: positivo direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
média magnitude, alta relevância, cumulativo e
não sinérgico e muito importante.
• Potencialização: Para este impacto não se
tem medidas potencializadoras devendo ser
implantado o momitoramento das comunidades
bentônicas.

• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Monitoramento da Biota Aquática; Programa de
Qualidade da Água do Mar ePrograma de
Educação Ambiental

• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Monitoramento da Biota Aquática; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade das Águas e
Sedimentos Marinhos e Programa de
Monitoramento de Quelônios.

• Afugentamento
nectônica

temporário da fauna

• Desorientação dos quelônios pelo
aumento do trafego de embarcações

O transito de embarcações na área da
atracação sem cais gerará o incremento na
movimentação da coluna d’água e ruidos que
se constituem em fatores operacionais que irão
interagir com os organismos nectonicos,
alterando seus comportamento e causando o
seu afugentamento temporário.

O trafego de embarcações na área do
da atracação sem cais gerará o incremento na
movimentação da coluna d’água, ruidos e
luminosidade que se constituem em fatores
operacionais que irão interagir com os
quelônios, alterando seus comportamentos e
causando o seu afugentamento temporário.

A autonomia de natação destes grupos
contribui para a redução deste impacto pela
possibilidade de se afastarem das áreas de
pertubação.

Com
relação
a
este
grupo
potencialmente vulnerável aos efeitos da
luminosidade das embarcações a noite, alguns
elementos podem ser atraídos pela luz
(fototactismo
positivo)
e
alterar
seu
comportamento e deslocamento.

• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena magnitude, baixa relevância, não
cumulativo e não sinérgico e baixa importância.
• Mitigação: Mitigável, através do controle
dos procedimentos operacionais executados a
movimentação das embarcações, taia como
limite de velocidade na aproximação do
terminal, de modo a garantir que as mesmas
ocorram dentro dos padrões aqui esperados e
pelo monitoramento de seus efeitos.

A autonomia de natação destes grupos
contribui para a redução deste impacto pela
possibilidade de se afastarem das áreas de
pertubação.
• Avaliação: Avaliado como: negativo direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena
magnitude,
baixa
relevância,
cumulativo e não sinérgico e média
importância.
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• Mitigação: Mitigável, através do controle
dos procedimentos operacionais executados na
movimentação das embarcações, tais como
limite de velocidade na aproximação do
terminal e redução de iluminação, de modo a
garantir que as mesmas ocorram dentro dos
padrões aqui esperados e pelo monitoramento
de seus efeitos.
No que tange aos quelônios,além das
ações elencadas acima, as seguintes ações de
minimização deste impacto deverão ser
implantadas: utilização defletores de tartarugas
marinhas acoplados aos equipamentos à
serem utilizados nas atividades offshore e
treinamento adequado de pessoal, para
garantir a correta instalação, posicionamento e
operação destes equipamentos, mantendo-os
em constante contato com o fundo; instalação
de
cortina de bolhas para dificultar a
aproximação de tartarugas
durante
a
aatracação das embarcações; viabilização da
captura dos animais presentes nas áreas de
risco (previamente ao início das operações
offshore) para a posterior relocação em áreas
próximas a origem mas consideradas de baixo
risco; realização das operações sempre
supervisionadas por observadores de bordo
presentes nas embarcações de apoio, com a
formação adequada e com experiência em
atividades de observação a bordo, inclusive em
conservação de quelônios marinhos. Os
observadores de bordo deverão efetuar o
registro de eventuais incidentes com os
animais, realizar o resgate e atendimento inicial
de animais feridos ou debilitados para
recuperá-los; estabelecer o limite de 5 nós para
o transito das embarcações na área do entorno
da atracação sem cais e implantação
iluminação onshore e offshore do tipo
Ecoeficiente que não interfira de forma
negativa no ambiente marinho e que deverá
atender aos padrões definidos pelo Centro
TAMAR/ICMBio na “Cartilha da Fotopoluição”.
• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Monitoramento da Biota Aquática; Programa de
Monitoramento da Qualidade das Águas e
Sedimentos
Marinhos;
Programa
de
Monitoramento de Quelônios; Programa de
Educação
Ambiental
e
Programa
de
Comunicação Social Integrada.
• Desorientação
fotopoluição

dos

quelônios

pela

alterando seus comportamentos e causando o
seu afugentamento temporário.
Com
relação
a
este
grupo
potencialmente vulnerável aos efeitos da
luminosidade das embarcações a noite, alguns
elementos podem ser atraídos pela luz
(fototactismo
positivo)
e
alterar
seu
comportamento e deslocamento.
A autonomia de natação destes grupos
contribui para a redução deste impacto pela
possibilidade de se afastarem das áreas de
pertubação.
• Avaliação: Avaliado como: negativo direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
pequena
magnitude,
média
relevância,
cumulativo e não sinérgico e média
importância.
• Mitigação: Mitigável através do controle dos
procedimentos operacionais executados na
operação das atividades na atracação sem cais
e na movimentação das embarcações, tais
como a redução de iluminação das
embarcações na aproximação, de modo a
garantir que as mesmas ocorram dentro dos
padrões aqui esperados e pelo monitoramento
de seus efeitos.
Além das medidas acima, deverão
ainda ser adotadas as seguintes ações de
minimização
deste
impacto:
utilização
defletores de tartarugas marinhas acoplados
aos equipamentos à serem utilizados e
treinamento adequado de pessoal, para
garantir a correta instalação, posicionamento e
operação destes equipamentos, mantendo-os
em constante contato com o fundo; instalação
de
cortina de bolhas para dificultar a
aproximação de tartarugas durante a operação
das
atividade
offshore
e
implantação
iluminação onshore e offshore do tipo
Ecoeficiente que não interfira de forma
negativa no ambiente marinho e que deverá
atender aos padrões definidos pelo Centro
TAMAR/ICMBio na “Cartilha da Fotopoluição”.
• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Monitoramento da Biota Aquática;Programa de
Monitoramento da Qualidade das Águas e
Sedimentos
Marinhos;Programa
de
Monitoramento de Quelônios; Programa de
Educação
Ambiental
e
Programa
de
Comunicação Integrada
•

A operação das atividades da
atracação sem cais e o trafego de
embarcações na área gerará o incremento de
luminosidade que se constitui em fator
operacional que irá interagir com os quelônios,

Atração da fauna nectônica

A existencia do enrocamento de
proteção da atracação sem cais, bem como o
gasoduto e oleoduto marítimos se configurarão
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como novos habitats para a comunidade
bentônica que atrairão a fauna nectônica e os
quelônios gerando efeito cumulativo deste
impacto
• Avaliação: Avaliado como: positivo direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
média magnitude, alta relevância, cumulativo e
não sinérgivo e importante.
• Potencialização: Para este impacto não se
tem medidas potencializadoras devendo ser
implantado o monitoramento das comunidades
bentônicas.
• Planos e Programas Associados: Plano de
Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Monitoramento da Biota Aquática e Programa
de Educação Ambiental.
• Atração da fauna terrestre
A criação de nicho espacial e alimentar
para a
fauna terrestre em função da
manutenção
de
tratamento
paisagistico
ecológico na faixa de tamponamento do
fragmento vegetal a ser
preservado e
enriquecido, nas “cortinas verdes” das laterais
do site e entre os lotes das unidades
termoelétricas e dos canteiros das vias internas
com a conseqüentemente
introdução de
espécies nativos de flora, gerará a atração
desta fauna novamente para o site.Este
impacto possui efeito cumulativo visto que
aumentará
a
função
ecológica
deste
ecossistema
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
grande magnitude, alta relevância, cumulativo
e não sinérgico e importante.
• Potencialização: Potencializado através
de ações relativas a coscienticazão dos
trabalhadores
e
supervisão
de
obra
relacionadas a preservação da fauna, como por
exemplo a restrição a caça, objetivando
minimizar a interferência com a fauna existente.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Conservação e Monitoramento da
Restinga (Fauna e Flora); Programa de
Educação Ambiental; Plano de Monitoramento
da Qualidade Ambiental da Recomposição
Vegetal e Programa de Comunicação Social
Integrada.
•

Atração da avifauna

Da mesma forma, a criação de nicho
espacial e alimentar para a avifauna em
função da manutenção do tratamento

paisagistico
ecológico
na
faixa
de
tamponamento do fragmento vegetal a ser
preservado e enriquecido,
nas “cortinas
verdes” das laterais do site e entre os lotes das
unidades termoelétricas e dos canteiros das
vias internas com a conseqüentemente
introdução de espécies nativos de flora, gerará
a atração da avifauna associada novamente
para o site.Este impacto possui efeito
cumulativo visto que aumentará a função
ecológica deste ecossistema
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
grande magnitude, alta relevância, cumulativo
e não sinérgico e importante.
• Potencialização: Potencializado através
de ações relativas a coscienticazão dos
funcionarios e supervisão da operação das
atividades, relacionadas a preservação da
avifauna, como por exemplo a restrição a
captura, objetivando minimizar a interferência
com a avifauna existente.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Conservação e Monitoramento da
Restinga (Fauna e Flora); Programa de
Educação Ambiental; Plano de Monitoramento
da Qualidade Ambiental da Recomposição
Vegetal e Programa de Comunicação Social
Integrada.
•

Aumento da função ecológica

Um ecossitema, de acordo com a
magnitude do impacto que sofre ou o sistema
entra em tendência de degradação ou se
equilibra em um novo patamar de equilíbrio
homeostático.
São
exatamente
essas
interações entre os componentes bióticos que
o mantém em homeostase, que são
convencionadas como funções ecológicas.
A preservação do fragmento de
vegetação de restinga existente que será
objeto de recomposição ecologica em áreas
desprovidas de vegetação neste fragmento,
somados a faixa de tamponamento do mesmo
e as “cortinas verdes” à serem implantadas nas
laterais do site e entre aos lotes das unidades
termoelétricas, que terão um tratamento
paisagístico ecológico, utilizando-se espécies
nativas, formarão em corredor ecológico,
mantendo e maximizando as interações entre
seus componentes bióticos, aumentando desta
forma suas funções ecológicas.
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
grande magnitude, alta relevância, cumulativo e
não sinérgico e importante.
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• Potencialização: Potencializado através da
manutenção da vegetação, de distribuição
informativos sobre este ecossistema sobre sua
importancia, suas espécies de flora e fauna, da
importância de sua preservação para ser
distribuídos aos funcionários da obra e para a
comunidade do entorno.
• Planos e Programas Associados: Programa
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD;
Programa de Conservação e Monitoramento da
Restinga (Fauna e Flora); Plano de
Monitoramento da Qualidade Ambiental da
Recomposição
Vegetal;
Programa
de
Educação
Ambiental
e
Programa
de
Comunicação Social Integrada.
• Acumulo de macro algas arribadas na parte
interna do enrocamento de proteção
A existencia do enrocamento de
proteção da atracação sem cais gerará
espacos onde deverão se acumular macro
algas arribadas.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de médio prazo, permanente, irreversível,
pequena magnitude, baixa relevância, não
cumulativo e não sinérgico e média
importaância.
• Mitigação:
Mitigável,
através
ações
realizadas junto a comunidade de pescadores
locais objetivando a coleta destas macro algas,
vistos que as mesmas possuem valor
comercial.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras- PGO;
Programa de Educação Ambiental e Programa
de Apoio a Comunidade Pesqueira
• Pressão sobre a oferta de serviços
públicos e infraestrutura
Em função da chegada de novos
trabalhadores em São Francisco de Itabapoana
para a operação do empreendimento, ocorrerá
o aumento da demanda pelos serviços públicos
de saúde, educação e infraestrutura urbana.
Conforme diagnosticado por este
estudo, o município é carente em oferta em
setores como saneamento básico, transporte,
educação e saúde.
Desta forma as demandas geradas
pela mão de obra empregada na operação do
empreendimento competirá pela oferta hoje
existente de serviços e infraestrutura.

• Avaliação: Avaliado como: negativo,
indireto, local, de curto prazo, temporário,
reversível, média magnitude, alta relevância,
cumulativo e sinérgico e importante.
• Mitigação:
Mitigável,
através
da
contratação de mão de obra local e pela
realização de ações e investimentos para não
só suprir as demandas locais mais imediatas
de infraestrutura, como também para fortalecelas em benefício da população local.
• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Capacitação de Mão de Obra; Programa de
Apoio ao Planejamento Urbano e Programa de
Comunicação Social Integrada.
• Geração de emprego e renda
Estima-se que a operação do
empreendimento gerará diretamente cerca de
300 empregos diretos chegando a 3.800
quando de sua operação complenta, incluindo
neste valor as tripulações das embarcações.
Esses empregos diretos impulsionarão a
criação de empregos indiretos relacionados
com a demanda de comércio e serviços, que
variam mas no mínimo tem um valor com base
na relação de 3:1, o que configura este impacto
extremamente relevante no que tange a oferta
de postos de trabalho associados ao
empreendimento.
O desenvolvimento de contingentes
capacitados, seja de nivel técnico ou superior é
prioridade para o município de São Francisco
de Itabapoana, que hoje vive da agricultura e
pecuária e se configura como exportador de
mão de obra para os municípios vizinhos.
A geração destes postos de trabalho
representa um importante benefício para as
populações locais.
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
regional, de curto prazo, temporário, reversível,
grande magnitude, alta relevância, cumulativo e
sinérgico e importante.
• Potencialização:Potencialização através da
capacitação contratação de mão de obra local.
•
Planos e Programas Associados:
Plano de Gestão Ambiental – PGA; Programa
de Capacitação de Mão de Obra e Programa
de Comunicação Social Integrada.
•

Incremento da economia formal

A operação do empreendimento
contribuirá para a melhoria da economia
municipal, através da abertura de novas
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oportunidades de emprego, favorecendo o
comércio local, bem como a compra de bens
de consumo, além da prestação de serviços
diversos.
Esse
crescimento
significará
a
elevação da arrecadação municipal, através de
recolhimentos de tributos (ISS, ICMS etc).
• Avaliação: Avaliado como: positivo, direto,
regional, de longo prazo, permanente,
irreversível, grande magnitude, alta relevância,
cumulativo e sinérgico e muito importante.
• Potencialização: Não se aplicam medidas
específicas para potencializar este impacto.
• Planos
e
Programas
Associados:
Program de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Apoio ao Planejamento Urbano e
Programa de Comunicação Social Integrada
• Aumento da arrecadação tributária
As
atividades
envovolvidas
na
operação do empreendimento irão promover
um incremento na arrecadação tributária nas
três esferas do governo, em especial da
municipal.
Na operação do empreendimento a
maior receita tributária a ser gerada pelo
empreendimento será por meio da arrecadação
municipal de ISSQN – Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza..
Deverá haver também um aumento na
arrecadação de ICMS – Imposto Sobre a
Circulação de Mercadorias, cuja arrecadação é
estadual, mas que é repassada para o munípio
por meio de transferências intergovernamentais
denominada quota de ICMS.
O aumento de recolhimento do ISS e
do ICMS também ocorrerá de forma
indireta,haja visto que o aumento populacional
e a dinamização da economia e o aumento do
poder de consumo da população corroborarão
para uma maior geração destes tributos.
Desta froma, a expansão do fator renda
X emprego nas comunidades vizinhas,
distribuição e aplicação de massa salarial na
região, permitindo a manutenção de um
mercado consumidor local e crescimento
econômico do município pelo acréscimo de
receita tributária, sem dispêndios por parte do
mesmo.
•
Avaliação: Avaliado como: positivo,
direto, regional, de longo prazo, permanente,
irreversível, alta magnitude, alta relevância,
cumulativo e sinérgico e muito importante.

• Potencialização: Não se aplicam medidas
específicas para potencializar este impacto.
•
Planos e Programas Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Apoio ao Planejamento Urbano e
Programa de Comunicação Social Integrada.
• Interferência
agrícola local

no

desenvolvimento

A operação do empreendimento tende
a intensificar a urbanização das áreas de seu
entorno deslocando as atividades e usos
agrícolas.
Apesar deste efeito tender a ocorrer a
médio e longo prazo dois aspectos devem ser
observados, quais sejam: os efeitos da
implantação
do
empreendimento
nas
atividades agrícolas e a redução do interesse
da população jovem em trabalhar na
agricultura.
A abertura de novos postos de trabalho
com melhor remuneração pode gerar este
exodo.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de longo prazo,
temporário, reversível, média magnitude, alta
relevância, não cumulativo e não sinérgico e
importante.
• Mitigação:
Mitigável
através
da
implantação
de dispositivos capazes de
promover o controle da poluição e divulgação
da necessidade da produção de alimentos para
o novo contingente populacional e a promoção
de parcerias e convênios com órgãos
especializados para a capacitação dos
agrapecuáristas locais em técnicas de
produção e administração e comercialização da
produção.
• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestäo Ambiental – PGA e Programa de
Comunicação Social Integrada.
• Alteração da qualidade da água do mar
O aumento do tráfego de embarcações
gerará um turbilhonamento na regiao da
atracação sem cais, alterando a turbidez da
coluna d´água, soma-se á este fato gerador, a
água de lastro provenientes dos navios que
normalmente é lançada diretamente no mar,
podendo alterar a qualidade da água marinha.
Outro fato gerador consiste no
lançamento dos efluentes da drenagem e do
excedente da água de resfriamento das
unidades termoelétricas, que serão tratadas e
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resfriadas e lançadas no mar, podendo alterar
a qualidade das águas.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de longo prazo,
permanente, reversível, alta magnitude, alta
relevância, não cumulativo e não sinérgico e
muito importante.
• Mitigação: Mitigável através de implantação
de gerenciamento das operações marítimas
que deverá seguir rigorosamente as diretrizes
da NORMAM nº 20 da Diretoria de Portos e
Costas da Marinha do Brasil. Esta Norma da
Autoridade Marítima se aplica a todos os
navios, nacionais ou estrangeiros, dotados de
tanques/porões de água de lastro, que utilizam
os portos e terminais brasileiros. A norma
estipula diversos procedimentos e ferramentas
para garantir o seu devido cumprimento, bem
como da Convenção Internacional sobre
Controle e Gestão da Água de Lastro e
Sedimentos de Navios, adotada em 2004 pela
Organização Marítima Internacional (IMO) e de
cujo texto o Brasil é signatário desde 2005. A
movimentação de navios nos berços de
atracação pode provocar a alteração da
qualidade das águas marinhas oriundas da
movimentação de carga e descarga.
Soma-se a estas medidas mitigadoras
o tratamento dos efluentes de drenagem e do
execedente da água de resfriamento,
principalmente quanto a temperatura antes do
lançamento no corpo hídrico – o mar.
•
Planos e Programas Associados:
Plano de Gestão Ambiental; Programa de
Monitoramento da Qualidade da Água do Mar;
Programa de Monitoramento da Biota Aquática;
Programa de Monitoramento de Quelônios;
Programa de Educação Ambiental e Programa
de Comunicação Social Integrada.
• Aumento de Tráfego de Veículos
A operação do empreendimento
provocará o aumento de tráfego nas vias de
acesso ao mesmo, concentrando-se na RJ 196
e RJ 224.
A circulação de grande número de
veículos diariamente demandará no aumento
do fluxo de veículos sobrecarregando o sistema
viário local e adjacente.
Somente quando da operaçao do
recebimento de gás criogênico por via marítima
e que será transportado para fora da área
através de caminhões e que este aumento de
volume terá a participação de veículos de carga
nas vias de acesso à área do empreendimento
e que integram o itinerário a ser adotado desde

o empreendimento até o local de destinação,
exercerá uma maior pressão sobre o tráfego
nelas ocorrentes, tendo como resultado a
probabilidade de retenção de transito e
acidentes.
Ainda
neste
sentido,
deve-se
considerar que este aumento de fluxo se dará
durante, em sua maioria, nos dias úteis da
semana.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de longo prazo, permanente, irreversível,
alta magnitude, alta relevância, cumulativo e
sinérgico e muito importante.
• Mitigação: Mitigável através da implantação
do plano de sinalização viária cm a colocação
de sinalização indicativa de tráfego de veículos
pesados e movimentação dos veículos
preferencialmente restrita aos horários de
menor fluxo de trânsito, bem como por ações
junto aos governos municipais e estaduais no
sentido de aplicação de recurso para a
melhoria da infraestrutura viária local.
• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Sinalização Viária; Programa de Controle e
Melhoria do Tráfego; Programa de Controle e
Monitoramento da Qualidade do Ar e Programa
de Comunicação Integrada.
• Sobregarga das vias de acesso
O aumento do volume de tráfego nas
vias de acesso ao empreendimento em função
de sua operação exercerá uma maior pressão
sobre o tráfego nelas ocorrentes, tendo como
resultado a probabilidade de uma sobrecarga
nos pavimentos destas vias, com conseqüente
aceleração do processo de desgaste dos
mesmos.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
média magnitude, alta relevância, cumulativo e
não sinérgico e importante.
•
Mitigação: Mitigável através da
implementação de ações de controle que
objetivem a redução da concentração de
veículos nas vias de acesso, tais como o
transporte de carga seja realizado fora dos
períodos de entrada e saída dos trabalhadores,
bem como a promoção de campanhas
educativas estimulando o transporte solidário
para reduzir o fluxo de veículos.
• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Sinalização Viária e Programa de Controle e
Melhoria do Tráfego.
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• Aumento do risco de acidentes de trânsito

enquadram as frotas dedicadas ao arrasto e a
pesca com petrechos de deriva e espera.

O tráfego de veículos pesados durante
a fase de operação se deverá principalmente
em função da demanda para o transporte de
funcionários, insumos, equipamentos e cargas.

Cumpre ressaltar que área do
empreendimento – Praia de Barrinhas, não se
apresenta como pesqueiro e se constitui em
uma ínfima parte do espaço marítimo do
Município.

Estudos especializados demosntram
que reflexos do aumento do nível de atividade
econômica sobre o tráfego estão associados a
uma maior acidentalidade (FRAIMAN e
ROSSAL, 2007), assim a circulação de cargas
e pessoas gerada pela implantação do
empeendimento tende a produzir um aumento
do número de acidentes nas vias de acesso ao
mesmo.
Acrescenta-se ainda, que nas estradas
vicinais e na rodovia da área de influência do
empreendimento é comumente visto uma
inversão da hirarquização do trânsito que gera
frequentemente incidentes. O uso de bicicletas
e veiculos não aptos a circulação em rodovias
sem sinalização,acostameno ou luzes para
mobilidade noturna refletem a informalidade
das regras do transito local. Hoje existe uma
diversidade de meios de mobilidade com um
padrão habituado a informalidade no trânsito,
sem contar que o estado físico da
pavimentação não se encontra em bom estado.
O convivio do aumento de tráfego com
esta informalidade pode se problemático em
temros de segurança de transito.
• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
média magnitude, alta relevância, cumulativo e
sinérgico e importante.
• Mitigação:
Mitigável
através
implementação de ações de medidas
segurança no trânsito e prevenção
acidentes, instalação de iluminação
sinalização das vias de aceesso
empreendimento, bem como a implantação
campanha de educação no trânsito.

da
de
de
e
ao
de

• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Sinalização Viária; Programa de Controle e
Melhoria do Tráfego; Programa de Educação
Ambiental e Programa de Comunicação Social
Integrada.
• Interferência na atividade pesqueira local
As
atividades
pesqueiras
mas
suscetíveis a influência da operação do
empreendimento são as realizadas nas área
mais próximas a costa, por embarcações de
médio e pequeno porte.Nestes critérios se

• Avaliação: Avaliado como: negativo, direto,
local, de curto prazo, temporário, reversível,
média magnitude, baixa relevância, não
cumulativo e não sinergico e média
importância.
• Mitigação:
Mitigável
através
da
implementação
de
medidas
de
acompanhamento e controle dirigidas à
comunidade pesqueira que incluem sinalização
das áreas de exclusão,informação à Capitania
dos Portos sobre as áreas de exclusão e ações
de comunicação junto as comunidades
afetadas.
•
Planos e Programas Associados:
Plano de Gestão Ambiental – PGA; Programa
de Apoio a Comunidade Pesqueira; Programa
de Educação Ambiental e Programa de
Comunicação Social Integrada.
• Valorização imobiliária
O empreendimento tem potencial para
gerar um efeito positivo na valorização
imobiliária na região, estendendo-se para as
regiões mais próximas do município.
Este
processo
adquire
grande
significado no contexto de estagnação
econômica do município.
A
população
do
entorno
do
empreendimento que está sujeita a perda das
caracterísitcas de seu ambiente cotidiano
poderá se beneficiar pela valorização de suas
terras, casas e aluguéis.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
positivo, direto, regional, de médio prazo,
temporário, reversível, média magnitude, alta
relevância, cumulativo e sinérgico e média
importante.
• Potencialização:
As
melhorias
de
infraestrutura
urbana,
tais
como
o
asfaltamentos de vias de acesso ao
empreendimento, o fortalecimento dos postos
de saúde e a indução do interesse das
operadoras de água, luz, telefonia, geradas
pela operação do empreendimento, são fatores
importantes para a valorização imobiliária e a
viabilização de melhor nível local de serviços.
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Deverá ser monitorada a mobilidade
resindencial de modo a se identificar possíveis
focos espaciais de deteriorização da qualidade
de vida, de forma a orientar as políticas
públicas objetivando a destinação prioritária de
investimentos públicos, bem como acompanhar
os valores das terras, imóveis e aluguéis da
áreade influência direta do empreendimento.

Educação
Ambiental
e
Programa
Comunicação Social Integrada.

• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Apoio ao Planejamento Urbano e Programa de
Comunicação Social Integrada

O
aumento
do
tráfego
desta
embarcações além de estar associado ao risco
de acidentes com embarcações pesqueiras,
gerará um turbilhonamento da água na regiao
do entorno da atracação sem cais, alterando a
turbidez da coluna d´água. Soma-se à este fato
gerador de perturbação, a água de lastro
provenientes dos navios que normalmente é
lançada diretamente no mar, podendo alterar a
qualidade da água marinha.

• Incremento da ocupação irregular
Na operação do Parque Termoelétrico
PNF é provável que o contigente atraído seja
de trabalhadores de funções menos técnicas,
ou seja, majoritariamente de baixa renda,
oriundos de áreas com economia mais
estagnada do Estado, bem como do próprio
Município.
A reboque deste aumento do fluxo
migratório gerado por esta expectativa, caso o
mesmo se confirme, ocorrerá a intensificação
do processo de ocupação irregular do solo,
haja visto que o afluxo deste contingente
populacional induz a um adensamento da
malha urbana do município, podendo gerar ou
agravar as distorções que ocorrem com o
crescimento desordenado das cidades.
No município de São Francisco de
Itabapoana existem grandes áreas planas,
ocupadas com pastagem e agricultura ou até
mesmo desocupadas, que aliadas as
circuntâncias acima descritas bem como a
fragilidade dos instrumentos de controle sobre
o uso dos solo, facilitarão a ocupação
desordenada do espço municipal, podendo
levar
ao
crescimento
de
loteamentos
irregulares e ocupações subnormais –
comunidades.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de médio prazo,
permanente, irreversível, grande magnitude,
alta relevância, cumulativo e não sinérgico e
muito importante.
• Mitigação:
Mitigável
através
do
planejamento e a implementação de canais de
comunicação entre a o empreendimento e a
comunidade da região, bem como de regiões
vizinhas, para a divulgação da quantidade de
vagas e a forma como as mesmas serão
disponibilizadas. Deverá ser dada prioridade a
contratação de mão de obra local.
•
Planos e Programas Associados:
Plano de Gestão Ambiental – PGA; Programa
de Capacitação de Mão de Obra; Programa de

de

• Aumento do tráfego de embarcações
A
operação
marítima
do
empreendimento gerará o aumento do tráfego
de embarcações de grande porte na região.

• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de médio prazo,
permanente, irreversível, grande magnitude,
alta relevância, cumulativo e não sinérgico e
muito importante.
• Mitigação: Mitigável através da implantação
de gerenciamento das operações marítimas
que deverá seguir rigorosamente as diretrizes
da NORMAM nº 20 da Diretoria de Portos e
Costas da Marinha do Brasil. Esta Norma da
Autoridade Marítima se aplica a todos os
navios, nacionais ou estrangeiros, dotados de
tanques/porões de água de lastro, que utilizam
os portos e terminais brasileiros. A norma
estipula diversos procedimentos e ferramentas
para garantir o seu devido cumprimento, bem
como da Convenção Internacional sobre
Controle e Gestão da Água de Lastro e
Sedimentos de Navios, adotada em 2004 pela
Organização Marítima Internacional (IMO) e de
cujo texto o Brasil é signatário desde 2005. A
movimentação de navios nos berços de
atracação pode provocar a alteração da
qualidade das águas marinhas oriundas da
movimentação de carga e descarga.
Soma-se a estas medidas mitigadoras
a
implementação
de
medidas
de
acompanhamento e controle dirigidas à
comunidade pesqueira que incluem sinalização
das áreas de exclusão,informação à Capitania
dos Portos sobre as áreas de exclusão e ações
de comunicação junto as comunidades
afetadas, bem como a elaboração de
procedimentos
operacionais
para
as
embarcações, objetivando a limitação de
velocidade de aproximação dentre outras já
alencadas em outros impactos associados.
•
Planos e Programas Associados:
Plano de Gestão Ambiental – PGA; Programa
de Monitoramento da Qualidade da Água do
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Mar; Programa de Monitoramento da Biota
Aquática; Programa de Monitoramento de
Quelônios; Programa de Apoio a Comunidade
Pesqueira; Programa de Educação Ambiental e
Programa de Comunicação Social Integrada.
•

Aumento de riscos sociais

Como consequencia direta do fluxo
migratório atraídos pela possibilidade de
empregos, são tanto o afluxo de pessoas que
não conseguem se colocar no mercado de
trabalho quanto a perda de postos de trabalho
de contingentes imigrantes por ocasião do
início das operações do empreendimento em
função da abertura de posto de trabalho..
A falta de oportunidades e perspectivas
dessa população pode contribuir para o
incremento de problemas sociais como a
prostituição, o consumo e tráfico de drogas,
intensificando as situações de violência e
criminalidade.
Outro fator que pode gerar estes
efeitos é a transformação de um espaço rural
em urbano.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, direto, regional, de curto prazo,
temporário, reversível, pequena magnitude,
baixa relevância, cumulativo e não sinérgico e
baixa importância.

papéis de uso sanitário e cozinha/refeitório.
A destinação final destes resíduos são
os aterros específicos, ou seja aterro da
construção civil e sanitários . O volume de
resíduos sólidos a serem gerados operação do
Parque Termoelétrico PNF a serem destinados
a estes aterros irão gerar uma sobrecarga nos
mesmo.
• Avaliação:
Avaliado
como
impacto:
negativo, indireto, regional, de médio prazo,
temporário, reversível, média magnitude, baixa
relevância, não cumulativo e não sinérgico e
baixa importância.
• Mitigação: Mitigável através da implantação
do Plano de Gerenciamento dos Residuos
Sólidos, com a coleta seletiva e o programa
dos 5 Rs – repensar,recusar,reduzir,reciclar e
reutilizar ou reaproveitar, que contribui como
instrrumento para reduzir a geração de
resíduos e foca na mudança de comportamento
de cada indivíduo e prioriza a redução do
consumo e o reaproveitamento dos resíduos. A
diminuição dos resíduos na geração terá
reflexo dirte na destinação final.
• Planos
e
Programas
Associados:
Programa de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Gerenciamento de Obras – PGO;
Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS; Programa de Coleta Seletiva
do Lixo; Programa de Educação Ambiental e
Programa de Comunicação Social Integrada.

• Mitigação:
Mitigável
através
do
planejamento e a implementação de canais de
comunicação entre a o empreendimento e a
comunidade da região, bem como de regiões
vizinhas, para a divulgação da quantidade de
vagas e a forma como as mesmas serão
disponibilizadas. Deverá ser dada prioridade a
contratação de mão de obra local.
• Planos e Programas Associados: Plano
de Gestão Ambiental – PGA; Programa de
Capacitação de Mão de Obra; Programa de
Educação
Ambiental
e
Programa
de
Comunicação Social Integrada
• Aumento
dos
Resíduos
destinados a aterros sanitários

Sólidos

Os resíduos gerados na operação do
empreendimento são básicamente de dois tipos
de resíduos: os resíduos oriundos da operação
das unidades descartados, tais como, lodo,
latas de produtos químicos, etc e o lixo
doméstico
decorrente
das
atividades
relacionadas com o dia a dia do contingente de
funcionários em serviço. Esse lixo é composto
por materiais proveniente dos escritórios,
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MATRIZES RESUMO DA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS
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PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

IMPLANTAÇÃO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXECUÇÃO DAS OBRAS E DESATIVAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

AÇÃO

NATUREZA

INCIDÊNCIA

ABRANGÊNCIA

PRAZO

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

MAGNITUDE

RELEVÂNCIA

(N)

(I)

(A)

(P)

(T)

(REV)

(M)

(REL)

CRIAÇÃO DE EXPECTATIVA E INCERTEZAS

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

AUMENTO DO FLUXO MIGRATÓRIO

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

AUMENTO DE RISCOS SOCIAIS

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

TEMPORÁRIO

INCREMENTO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

INTERFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA LOCAL

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

POSITIVA

DIRETA

EMISSÕES DE GASES E MATERIAL PARTICULADO PARA A ATMOSFERA

NEGATIVA

INDUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS

IMPACTOS

IMPORTÂNCIA
CUMULATIVIADE E SINERGIA (CS)

IMP = N+P+REV+
M+REL+CV

BAIXA

Não Ccumulativo e não sinérgico

BAIXA

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e Não Sinérgico

BAIXA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não Sinérgico

BAIXA

REGIONAL

MÉDIO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não Sinérgico

MÉDIA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não sinérgico

BAIXA

GERAÇÃO DE RUÍDOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não sinérgico

BAIXA

GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não Sinérgico

BAIXA

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não sinérgico

BAIXA

ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não sinérgico

BAIXA

PERDA DE HABITATS E ESPÉCIMES VEGETAIS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não sinérgico

BAIXA

AFUGENTAMENTO TEMPORÁRIO DA FAUNA E AVUFAUNA LOCAL

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não sinérgico

BAIXA

PERDA DAS FUNÇÕES ECOLÓGICAS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

MÉDIO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não sinérgico

BAIXA

PERDA DE SOLO RESIDUAL (TOP SOIL)

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não sinérgico

BAIXA

ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

ALTERAÇÃO DA PAISAGEM LOCAL

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não sinérgico

IMPORTANTE

PRESSÃO SOBRE RECURSO HÍDRICO

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não Cumulativo e Não Sinérgico

MÉDIA

ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DA ÁGUA DO MAR

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não sinérgico

BAIXA

MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DAS COMUNIDADES BENTÔNICA

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

AFUGENTAMENTO TEMPORÁRIO DA FAUNA NECTÔNICA

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

PERDA TEMPORÁRIA DE HABITATS PARA A ALIMENTAÇÃO DE QUELÔNIOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELA FOTOPOLUIÇÃO

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não sinérgico

BAIXA

DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELO TRAFEGO DE EMBARCAÇÕES

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não sinérgico

BAIXA

INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE PESQUEIRA LOCAL

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não sinérgico

BAIXA

ACÚMULO DE MACRO ALGAS ARRIBATAS NA PARTE INTERNA DOS ENROCAMENTOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

REDUÇÃO DE NICHO ESPACIAL DE INSETOS HEMATÓFAGOS

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Não cumulativo e não sinérgico

IMPORTANTE

CRIAÇÃO DE NOVOS HABITATS PARA FAUNA E AVUFAUNA

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativa e não Sinérgica

IMPORTANTE

CRIAÇÃO DE NOVOS HABITATS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS QUELONIOS

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativa e não Sinérgica

IMPORTANTE

ATRAÇÃO DA FAUNA TERRESTRE

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANETE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativa e não Sinérgica

IMPORTANTE

ATRAÇÃO DA AVIFAUNA

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANETE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativa e não Sinérgica

IMPORTANTE

AUMENTO DA FUNÇÃO ECOLÓGICO

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativa e não Sinérgica

IMPORTANTE

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

MÉDIO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

PRESSÃO SOBRE A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA

NEGATIVA

INDIRETA

REGIONAL

MÉDIO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

AUMENTO DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

AUMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A ATERROS SANITÁRIOS

NEGATIVO

DIRETA

REGIONAL

MÉDIO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

BAIXA

Não cumulativo e não sinérgico

BAIXA

INCREMENTO NA ECONOMIA FORMAL

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

MÉDIO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não sinérgico

MÉDIA
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AÇÃO

OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE

AÇÃO

PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

NATUREZA

INCIDÊNCIA

ABRANGÊNCIA

PRAZO

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

MAGNITUDE

RELEVÂNCIA

(N)

(I)

(A)

(P)

(T)

(REV)

(M)

(REL)

DESESTÍMULO DA ECONOMIA INFORMAL

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

ALTA

AUMENTO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

SOBRECARGA NAS VIAS DE ACESSO

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

AUMENTO DO RISCO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

DISPENSA DO CONTINGENTE DE MÃO DE OBRA

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

IMPACTOS

Os direitos autorais dets texto pertencem a Squalo Consultoria
e Engenharia Ltda - Lei no 9610/98 art 7o

NATUREZA

INCIDÊNCIA ABRANGÊNCIA

IMPORTÂNCIA
CUMULATIVIADE E SINERGIA (CS)

IMP = N+P+REV+
M+REL+CV

ALTA

Não cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não sinérgico

MÉDIA

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não sinérgico

IMPORTANTE

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Não cumulativo e não sinérgico

IMPORTANTE

PRAZO

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

MAGNITUDE

RELEVÂNCIA

IMPORTÂNCIA

(N)

(I)

(A)

(P)

(T)

(REV)

(M)

(REL)

CUMULATIVIADE E
SINERGIA (CS)

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e sinérgico

MUITO IMPORTANTE

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

BAIXA

CRIAÇÃO DE EXPECTATIVAS E INCERTEZAS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

BAIXA

AUMENTO DO FLUXO MIGRATÓRIO

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

BAIXA

EMISSÃO DE GASE E PARTICULADOS PARA A ATMOSFERA

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Não cumulativo e não
sinérgico

MÉDIA

GERAÇÃO DE RUÍDOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

ALTA

Cumulativo e Sinérgico

IMPORTANTE

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

CRIAÇÃO DE NOVOS HABITATS PARA AS COMUNIDADES BENTÔNICAS

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

AFUGENTAMENTO TEMPORÁRIO DA FAUNA NECTÔNICA

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

BAIXA

CRIAÇÃO DE NOVOS HABITATS PARA A ALIMENTAÇÃO DE QUELÔNIOS

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTEL

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

MUITO IMPORTANTE

DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELO TRAFEGO DE EMBARCAÇÕES

NEGATIVO

DIRETO

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não
sinérgico

MÉDIA

DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELA FOTOPOLUIÇÃO

NEGATIVO

DIRETO

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

Cumulativo e não
sinérgico

MÉDIA

PRESSÃO SOBRE A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS R INFRAESTRUTURA

NEGATIVA

INDIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

PERMANENTE

IREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e sinérgico

INCREMENTO DA ECONOMIA FORMAL

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e sinérgico

MUITO IMPORTANTE

AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e sinérgico

MUITO IMPORTANTE

DESETÍMULO À ECONOMIA INFORMAL

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

INTERFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA LOCAL

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Não cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO MAR

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

PERMANENTE

REVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

MUITO IMPORTANTE

AUMENTO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e sinérgico

MUITO IMPORTANTE

SOBRECARGA DAS VIAS DE ACESSO

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

AUMENTO DO RISCO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e sinérgico

IMPORTANTE

INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE PESQUEIRA LOCAL

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

MÉDIA

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

MÉDIO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e sinérgico

MUITO IMPORTANTE

IMPACTOS
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IMP = N+P+REV+
M+REL+CV

MUITO
IMPORTANTE
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INCREMENTO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

MÉDIO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

MUITO IMPORTANTE

AUMENTO DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

MÉDIO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

MUITO IMPORTANTE

AUMENTO DE RISCOS SOCIAIS

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não
sinérgico

MÉDIA

MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DAA COMUNIDADES BENTÔNICAS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

MÉDIA

ACÚMULO DE MACRO ALGAS ARRIBADAS NA PARTE INTERNA

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

MÉDIO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

MÉDIA

ATRAÇÃO DA FAUNA NECTÔNICA

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

ATRAÇÃO DE AVIFAUNA

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

ATRAÇÃO DA FAUNA TERRESTRE

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

AUMENTO DA FUNÇÃO ECOLÓGICA

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativa e não
Sinérgica

IMPORTANTE

AUMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS AOS ATERROS SANITÁRIOS

NEGATIVA

INDIRETA

REGIONAL

LONGO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativa e não
Sinérgica

MÉDIA
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9.3

Alternativa 1 Alegria

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA
ALTERNATIVA DE PROJETO

9.3.1

E
AVALIAÇÃO
DOS
IMPACTOS PARA A FASE DE OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

GASODUTO
TERRESTRE

Como já informado anteriormente, o
Porto Norte Fluminense já possui licenciado,
através da LP nº IN0043610, um Porto
Offshore e um Condomínio Industrial e em
assim, sendo, foi analisada como alternativa
locacional o possicionamento das UTEs dentre
todas as atividades a serem implantadas dentro
do site, visto ser a mesma a atividade principal.

CATEGORIA DAS
ALTERNATIVAS

LOCACIONAIS

PARQUE
TERMOELÉTRICO

UTE PNF I
UTE PNF II

ALTERNATIVAS
AVALIADAS

ALTERNATIVA
SELECIONADA

JUSTIFICATIVA

POSIÇÃO
GEOGRÁFICA

CONDOMÍNIO
INDUSTRIAL
PNF

Localização,
proximidade da
GASCAV, proximidade
dos locais de
conexão, outorga de
água, farta rede de
acesso
asfaltada,proximidade
da bacia produtora de
gás,site plano,com
lotes jpa licenciados
ambientalmente – LP
n°IN0043610

Alternativa 1Extremidade
sul do terreno
mais junto ao
mar e próxima
a divisa leste

Projeto
Proposto

Melhor

Projeto
Proposto

Alternativa 3Mata do
Carvão Sul

Alternativa
locacional de
Projeto

Alternativa 4Mapa Vilão

CATEGORIA DAS
ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS
AVALIADAS

ALTERNATIVA
SELECIONADA

Ciclo Simples
UTE PNF I
UTE PNF II

TÉCNICAS

Assim sendo, como demonstra o
quadro 9.6, como projeto alternativo tem-se a
alteração do posicionamento das UTEs junto
no site, do posicionamento do terminal
marítimo gasoduto e oleoduto submarinos e a
estação de regaseificação e de posicionamento
do gasoduto terrestre conforme demonstrado
no quadro apresentado 9.6 a seguir.

Alternativa 2Mata do
Carvão Norte

TERMINAL
MARITIMO
E REGAS

Ciclo Combinado
No Porto
aprovado pela
LP nº IN0043610
Dolfins com
enrocamento de
proteção
Sistema de
ancoragem
sem cais

Projeto
Proposto e
Projeto
Alternativo
Alternativa
locacional de
projeto

Projeto
Proposto

Projeto
Alternativo

Alternativa 2Na
extremidade
sul do terreno

Alternativa
locacional de
projeto

Alternativa 3 Na
extremidade
norte do
terreno

Projeto
Proposto

Melhor distancia até a
cota -13 e -14 e não
interfere com a
operação do PNF

Tecnologia mais
adequada e
eficiente

Sistema eficiente de
ancoragem para
embarcações que
ficarão ancoradas
muito tempo e não
interfere com as
atividades do PNF

Assim sendo, para a avaliação dos
impactos, teremos como Projeto Alternativo
para as atividades onshore, o posicionamento
das UTEs, que comandam o arranjo geral das
demais atividades complementares, conforme
ilustrado pela imagem 9.3 a seguir e para as
atividades offshore, o posicionamento
na
extremidade sul, conforme ilustrado pela
imagem 9.4 a seguir.

Alternativa 1No Porto
aprovado pela
LP nº
IN0043610
TERMINAL DE
REGAS E DUTOS
SUBMARINOS

JUSTIFICATIVA

Quadro 9.6: Alternativas de projeto – Locacionais e Técnica

Alternativa 2na face sul do
terreno e
próximo ao
mar e paralelas
ao limite sul do
terreno
Alternativa 3na face norte
do terreno e
próximo ao
mar e mais
próxima da
divisa leste

Mais afastada da
Mata do Carvão e
traçado passando em
sua grande maioria
em estradas visicnais
e necessitando de
menos
desapropriações para
fina daministrativo

Figura 9.3: Localização das UTEs
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ALTERAÇÃO DA PAISAGEM LOCAL
PRESSÃO SOBRE RECURSO HÍDRICO
ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DA ÁGUA DO MAR
MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DAS COMUNIDADES
BENTÔNICA
AFUGENTAMENTO TEMPORÁRIO DA FAUNA NECTÔNICA
PERDA TEMPORÁRIA DE HABITATS PARA A ALIMENTAÇÃO DE
QUELÔNIOS
Figura 9.4: Localização da atracação sem cais e dos dutos submarinos

Como o projeto alternativo se
configura
na
implantação
no
Parque
Termoelétrico das mesmas atividades do
projeto proposto, utilizando as mesmas
técnicnas nas UTEs – ciclo combinado, em
função da demanda de água e as mesmas
técnicas de atracação sem cais em virtude da
não interferencia com o Porto já aprovado, que
implicaria em custos adicionais com dragagem.
Assim sendo, todos os impactos
ambientais identificados no projeto proposto se
repetirão na Alternativa de Projeto, acrescidos
de mais alguns identificados em função da
mudança de arranjo geral.
Os quadros apresentados a seguir
listam os impactos identificados, localizando os
que se repetiram com relação ao projeto
proposto e os novos gerados pela alternativa
de projeto, juntamente com a atividade
geradora, tanto para a fase de implantação
como para a de operação.

DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELA FOTOPOLUIÇÃO
DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELO TRAFEGO DE
EMBARCAÇÕES
INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE PESQUEIRA LOCAL
ACÚMULO DE MACRO ALGAS ARRIBATAS NA PARTE INTERNA
DOS ENROCAMENTOS
REDUÇÃO DE NICHO ESPACIAL DE INSETOS HEMATÓFAGOS
CRIAÇÃO DE NOVOS HABITATS PARA FAUNA E AVUFAUNA
CRIAÇÃO DE NOVOS HABITATS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS
QUELONIOS
ATRAÇÃO DA FAUNA TERRESTRE
ATRAÇÃO DA AVIFAUNA
AUMENTO DA FUNÇÃO ECOLÓGICO
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
PRESSÃO SOBRE A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E
INFRAESTRUTURA
AUMENTO DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES
AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
AUMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A ATERROS
SANITÁRIOS
INCREMENTO NA ECONOMIA FORMAL
DESESTÍMULO DA ECONOMIA INFORMAL
AUMENTO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS
SOBRECARGA NAS VIAS DE ACESSO
AUMENTO DO RISCO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA FASE
DE IMPLANTAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS DA ALTERNATIVA DE PROJETO FASE DE
IMPLANTAÇÃO
IMPACTOS

DISPENSA DO CONTINGENTE DE MÃO DE OBRA

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA FASE DE
OPERAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS DA ALTERNATIVA DE PROJETO NA FASE DE
OPERAÇÃO

CRIAÇÃO DE EXPECTATIVA E INCERTEZAS
AUMENTO DO FLUXO MIGRATÓRIO

IMPACTOS

AUMENTO DE RISCOS SOCIAIS
INCREMENTO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

INTERFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA LOCAL

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

CRIAÇÃO DE EXPECTATIVAS E INCERTEZAS

EMISSÕES DE GASES E MATERIAL PARTICULADO PARA A
ATMOSFERA
INDUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS

AUMENTO DO FLUXO MIGRATÓRIO
EMISSÃO DE GASE E PARTICULADOS PARA A ATMOSFERA
GERAÇÃO DE RUÍDOS

GERAÇÃO DE RUÍDOS

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CRIAÇÃO DE NOVOS HABITATS PARA AS COMUNIDADES
BENTÔNICAS

ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
PERDA DE HABITATS E ESPÉCIMES VEGETAIS

AFUGENTAMENTO TEMPORÁRIO DA FAUNA NECTÔNICA

AFUGENTAMENTO TEMPORÁRIO DA FAUNA E AVUFAUNA
LOCAL

CRIAÇÃO DE NOVOS HABITATS PARA A ALIMENTAÇÃO DE
QUELÔNIOS

PERDA DAS FUNÇÕES ECOLÓGICAS
PERDA DE SOLO RESIDUAL (TOP SOIL)

DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELO TRAFEGO DE
EMBARCAÇÕES

ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELA FOTOPOLUIÇÃO
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PRESSÃO SOBRE A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS R
INFRAESTRUTURA
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
INCREMENTO DA ECONOMIA FORMAL
AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DESETÍMULO À ECONOMIA INFORMAL
INTERFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA LOCAL
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO MAR
AUMENTO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS
SOBRECARGA DAS VIAS DE ACESSO
AUMENTO DO RISCO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE PESQUEIRA LOCAL
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
INCREMENTO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR
AUMENTO DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES
AUMENTO DE RISCOS SOCIAIS
MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DAA COMUNIDADES
BENTÔNICAS
ACÚMULO DE MACRO ALGAS ARRIBADAS NA PARTE INTERNA
ATRAÇÃO DA FAUNA NECTÔNICA
ATRAÇÃO DE AVIFAUNA
ATRAÇÃO DA FAUNA TERRESTRE
AUMENTO DA FUNÇÃO ECOLÓGICA
AUMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS AOS ATERROS
SANITÁRIOS
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MATRIZES DE AVALIAÇÃO DA ALTERNATIVA DE PROJETO

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

Os direitos autorais dets texto pertencem a Squalo Consultoria
e Engenharia Ltda - Lei no 9610/98 art 7o

9.IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS (AIA)
9-59

PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
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AUMENTO DE RISCOS SOCIAIS
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1
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IMP=N+P+REV+
M+REL+CS

12
11

1
0
2

IMPORTÂNCIA

11
1

2

CS (3)

2

0

NCS (2)

AUMENTO DO FLUXO MIGRATÓRIO

BAIXA (1)
1

GRANDE (3)

1

MÉDIA (2)

1

PEQUENA (1)

1

LONGO (3)

CURTO (1)
1

MÉDIO (2)

REGIONAL (2)
2

LOCAL (1)

2

INDIRETA (1)

2

POSITIVA (1)

CRIAÇÃO DE EXPECTATIVA E INCERTEZAS

CUMULATIVIDADE E
SINERGIA

CNS (1)

(REL)

NCNS (0)

RELEVÂNCIA

(M)

ALTA (2)

MAGNITUDE

(REV)
INRREVERSÍVEL (2)

REVERSIBILIDADE

(T)
REVERSÍVEL (1)

TEMPORALIDADE

(P)

PERMANENTE (2)

PRAZO

(A)

TEMPORÁRIO (1)

ABRANGÊNCIA

(I)

DIRETA (2)

IMPACTOS

INCIDÊNCIA

(N)
NEGATIVA (2)

IMPLANTAÇÃO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXECUÇÃO DAS OBRAS ONSHORE E OFFSHORE E DESATIVAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

AÇÃO

NATUREZA

12
10

1

14

1

11

EMISSÕES DE GASES E MATERIAL PARTICULADO PARA A ATMOSFERA

2

2

1

1

1

1

1

1

INDUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS

2

2

1

1

1

1

1

1

GERAÇÃO DE RUÍDOS

2

2

1

1

1

1

1

1

1

11

GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

2

2

1

1

1

1

1

1

1

11

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

2

2

1

1

1

1

1

1

0

10

ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

2

2

1

1

1

0

13

PERDA DE HABITATS E ESPÉCIMES VEGETAIS

2

2

1

1

1
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1

1
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AFUGENTAMENTO TEMPORÁRIA DA FAUNA E AVIFAUNA LOCAL
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1

1
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PERDA DE FUNÇÃO ECOLÓGICA
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1

1
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PERDA DE SOLO RESIDUAL (TOP SOIL)
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ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
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1

1

1

0
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ALTERAÇÃO DA PAISAGEM LOCAL
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1

0
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PRESSÃO SOBRE RECURSO HÍDRICO
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2

1

1

0
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ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO MAR

2

2

1

1

1

1

1

1

ALTERAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

2

1

1

1

1

1

1

AUMENTO DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES

2

2

1

1

1

1

2

2

1
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MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DAS COMUNIDADES BENTÔNICA

2
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2
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AFUGENTAMENTO TEMPORÁRIO DA FAUNA NECTÔNICA

2

2
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1

1

1

2

2

1
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INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE PESQUEIRA LOCAL

2

2

1

1

1

1

1

1

PERDA TEMPORÁRIA DE HABITATS PARA A ALIMENTAÇÃO DE QUELÔNIOS

2

2

1

1

1

1

1

1

1
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DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELO TRAFEGO DE EMBARCAÇÕES

2

2

1

1

1

1

1

1

1
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DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELA FOTOPOLUIÇÃO
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1

1

1
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ACÚMULO DE MACRO ALGAS ARRIBATAS NA PARTE INTERNA DOS ENROCAMENTOS

2

2

1
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2
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1

3
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1

REDUÇÃO DE NICHO ESPACIAL DE INSETOS HEMATÓFAGOS
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2
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2
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1
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CS (3)

NCS (2)

CNS (1)

CUMULATIVIDADE E
SINERGIA

NCNS (0)

ALTA (2)

BAIXA (1)

GRANDE (3)

MÉDIA (2)

PEQUENA (1)

INRREVERSÍVEL (2)

REVERSÍVEL (1)

PERMANENTE (2)

TEMPORÁRIO (1)

LONGO (3)

(REL)

MÉDIO (2)

RELEVÂNCIA

(M)

CURTO (1)

MAGNITUDE

(REV)
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(T)

LOCAL (1)

TEMPORALIDADE

(P)

INDIRETA (1)

PRAZO

(A)

DIRETA (2)

ABRANGÊNCIA

(I)
NEGATIVA (2)

IMPACTOS

INCIDÊNCIA

(N)

POSITIVA (1)

AÇÃO

NATUREZA

IMPORTÂNCIA

IMP=N+P+REV+
M+REL+CS

ATRAÇÃO DE FAUNA TERRESTRE
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( UTEs Ie II a turbina ou ute i a motogerador; estação de regaseificação de compressão e descompressão offshore e/ou on shore; upgn; gasODUTO TERRESTRE; gasoduto e oleoduto submarinos;
atracação sem cais; captação de água no rio itabapoana e aqueduto )
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OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
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2

2

1
2

0

1
2

10
1

16

0
2

6
1

17

DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELO TRAFEGO DE EMBARCAÇÕES

2

2

1

1

1

1

1

1

1

11

DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELA FOTOPOLUIÇÃO

2

2

1

1

1

1

1

1

1

11

PRESSÃO SOBRE A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS R INFRAESTRUTURA

2

1

1

1

1

1

2

2

2

13

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

1

2

2

3

3

2

3

2

2

19

DESETÍMULO À ECONOMIA INFORMAL

1

2

2

3

2

3

3

2

2

19

INCREMENTO DA ECONOMIA FORMAL

1

2

2

3

2

2

3

2

2

19

AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

1

2

2

3

2

2

3

2

2

19

INTERFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA LOCAL

2

2

2

3

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO MAR

2

2

2

3

2

AUMENTO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS

2

2

1

3

2

SOBRECARGA DAS VIAS DE ACESSO

2

2

1

1

1

1

2

2

AUMENTO DO RISCO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

2

2

1

1

1

1

2

2

INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE PESQUEIRA LOCAL

2

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

1

2

2
1

1

2

1
2

2
3

2

3

2

1

0

15
1
2
1

0

14
11

2

2

INCREMENTO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR

2

2

2

2

2

2

3

2

1

16

AUMENTO DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES

2

2

2

2

2

2

3

2

1

18

AUMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS AOS ATERROS SANITÁRIOS

2

2

2

2

2

1

17
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2

1

0

15

2

3

1

19
13

2

2

1

18

AUMENTO DE RISCOS SOCIAIS

Os direitos autorais dets texto pertencem a Squalo Consultoria
e Engenharia Ltda - Lei no 9610/98 art 7o

1

2

1

10

MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DAA COMUNIDADES BENTÔNICAS

2

2

1

2

ACÚMULO DE MACRO ALGAS ARRIBADAS NA PARTE INTERNA DO ENROCAMENTO

2

2

1

1

2
1

2
1

2
1

1

0

14

1

0

10

ATRAÇÃO DA FAUNA NECTÔNICA

1

2

1

1

3

2

2

3

2

1

17

ATRAÇÃO DE AVIFAUNA

1

2

1

1

3

2

2

3

2

1

17

ATRAÇÃO DA FAUNA TERRESTRE

1

2

1

1

3

2

2

3

2

1

17

AUMENTO DA FUNÇÃO ECOLÓGICA

1

2

1

1

3

2

2

3

2

1

17

AUMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS AOS ATERROS SANITÁRIOS

1

1

13

Os direitos autorais dets texto pertencem a Squalo Consultoria
e Engenharia Ltda - Lei no 9610/98 art 7o

1

2

3

1
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1

2

1

9.4

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

DO PROJETO DO PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO
NORTE FLUMINENTE CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA
DO PORTO OFFSHORE E CONDOMÍNIO INDUSTRIAL
APROVADO ATRAVÉS DA LP Nº IN0043610

Para a avaliação integrada foi adotado
colo metodologia a avaliação integrada
considerando os parametros de Magnitude,
Relavância, Cumulatividade e Sinergia e
Imporância.
9.4.1

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS GERADOS PELA
OPERAÇÃO DO PORTO NORTE FLUMINENSE (PORTO
OFFSHORE E CONDOMÍNIO INDUDTRIAL) ATRAVÉS
DA LP N°IN0043610.
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO PORTO NORTE FLUMINENSE
APROVADO ATRAVÉS DA LP N° IN0043610
IMPACTOS

MAG.

REL.

CUM E SIN.

IMPORTANCIA

I-UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS
HÍDRICOS

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo
e sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

BAIXA

Não
cumulativo
e não
sinérgico

II-ALTERAÇÃO DA
QUALIDADE DAS
ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS E
CONTAMINAÇÃO
DO SOLO
III-EMISSÃO DE
GASE E
PARTICULADOS
PARA A
ATMOSFERA

PEQUENA

MÉDIA

IV-GERAÇÃO DE
RUÍDOS

PEQUENA

V-GERAÇÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

PEQUENA

VI -GERAÇÃO DE
EFELUENTES
LÍQUIDOS
VII-CRIAÇÃO DE
NOVOS HABITATS
PARA AS
COMUNIDADES
BENTÔNICAS

PEQUENA

MÉDIA

VIII-AFUGENTAMENTO
TEMPORÁRIO DA
FAUNA NECTÔNICA

PEQUENA

IX-CRIAÇÃO DE
NOVOS HABITATS
PARA A
ALIMENTAÇÃO DE
QUELÔNIOS

MÉDIA

X-DESORIENTAÇÃO
DOS QUELÔNIOS
PELO TRAFEGO DE
EMBARCAÇÕES

BAIXA

BAIXA

ALTA

Não
cumulativo
e não
sinérgico

ALTA

Não
cumulativo
e não
sinérgico

MÉDIA

Não
cumulativo
e não
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

Não
cumulativo
e não
sinérgico

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

ALTA

BAIXA

Cumulativo
e não
sinérgico

MÉDIA

IMPORTANTE

Não
cumulativo
e não
sinérgico

BAIXA

Cumulativo
e não
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

Cumulativo
e não
sinérgico

MÉDIA

XI-PRESSÃO SOBRE
A OFERTA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
R INFRAESTRUTURA

MÉDIA

ALTA

Cumulativo
e não
sinérgico

IMPORTANTE

XII-GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA

GRANDE

ALTA

Cumulativo
e sinérgico

IMPORTANTE

XIII-INCREMENTO
DA ECONOMIA
FORMAL

GRANDE

ALTA

Cumulativo
e sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

XIV-AUMENTO DA
ARRECADAÇÃO
TRIBUTÁRIA

GRANDE

ALTA

Cumulativo
e sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

XV-INTERFERÊNCIA
NO
DESENVOLVIMENTO
AGRÍCOLA LOCAL

MÉDIA

ALTA

Não
cumulativo
e não
sinérgico

IMPORTANTE

XVI-ALTERAÇÃO DA
QUALIDADE DA
ÁGUA DO MAR

GRANDE

ALTA

Cumulativo
e não
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

XVII-AUMENTO DO
TRÁFEGO DE
VEÍCULOS

GRANDE

ALTA

Cumulativo
e sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

XVIII-SOBRECARGA
DAS VIAS DE
ACESSO

MÉDIA

ALTA

Cumulativo
e não
sinérgico

IMPORTANTE

XIX-AUMENTO DO
RISCO DE
ACIDENTES DE
TRÂNSITO

MÉDIA

ALTA

Cumulativo
e sinérgico

IMPORTANTE

XX-INTERFERÊNCIA
NA ATIVIDADE
PESQUEIRA LOCAL

MÉDIA

BAIXA

Não
cumulativo
e não
sinérgico

MÉDIA

XXI-VALORIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA

MÉDIA

ALTA

Cumulativo
e sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

XXII-INCREMENTO
DA OCUPAÇÃO
IRREGULAR

GRANDE

ALTA

Cumulativo
e não
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

XXIII-AUMENTO DO
TRÁFEGO DE
EMBARCAÇÕES

GRANDE

ALTA

Cumulativo
e não
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

XXIV-AUMENTO DE
RISCOS SOCIAIS

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo
e não
sinérgico

MÉDIA

XXV--AUMENTO DA
CARGA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
DESTINADOS AOS
ATERROS
LICENCIADOS

PEQUENA

BAIXA

Não
cumulativo
e não
sinérgico

MÉDIA

XXVI- AUMENTO DO
FLUXO
MIGRATÓRIO

PEQUENA

BAIXA

Não
cumulativo
e não
sinérgico

BAIXA

XXVII-CRIAÇÃO DE
ESPECTATIVAS E
INCERTEZAS

PEQUENA

BAIXA

Não
cumulativo
e não
sinérgico

BAIXA

XXVIIIDESISTÍMULOA
ECONOMIA
INFORMAL

GRANDE

ALTA

Cumulativo
e não
sinérgico

IMPORTANTE

XXIX -ACUMULO DE
MACRO ALGAS

PEQUENA

BAIXA

Não
cumulativo
não
sinergico

MEDIA

Quadro 9.6 :Impactos identificados na fase de operação do Porto Norte
Fluminense aprovado através da LP nº IN0043610
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9.4.2

AVALIAÇÃO DOS IMACPTOS GERADOS PELA
OPERAÇÃO DO PARQUE TERMOELÉTRICO

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE
FLUMINENSE
IMPACTOS
1-UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS HÍDRICOS
2-ALTERAÇÃO DA
QUALIDADE DAS
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

MAG.
PEQUENA

PEQUENA

REL.

CUM. E
SIN.

IMPORTÂNCI
A

BAIXA

Cumulati
vo e
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

BAIXA

Não
cumulati
vo e não
sinérgico

BAIXA

BAIXA

18-DESETÍMULO À
ECONOMIA INFORMAL

GRANDE

ALTA

Cumulati
vo e não
sinérgico

IMPORTANTE

19-INTERFERÊNCIA NO
DESENVOLVIMENTO
AGRÍCOLA LOCAL

MÉDIA

ALTA

Não
cumulati
vo e não
sinérgico

IMPORTANTE

20-ALTERAÇÃO DA
QUALIDADE DA ÁGUA
DO MAR

GRANDE

ALTA

Cumulati
vo e não
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

21-AUMENTO DO
TRÁFEGO DE VEÍCULOS

GRANDE

ALTA

Cumulati
vo e
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

22-SOBRECARGA DAS
VIAS DE ACESSO

MÉDIA

ALTA

Cumulati
vo e não
sinérgico

IMPORTANTE

23-AUMENTO DO
RISCO DE ACIDENTES
DE TRÂNSITO

MÉDIA

ALTA

Cumulati
vo e
sinérgico

IMPORTANTE

3-CRIAÇÃO DE
EXPECTATIVAS E
INCERTEZAS

PEQUENA

BAIXA

Não
cumulati
vo e não
sinérgico

4-AUMENTO DO FLUXO
MIGRATÓRIO

PEQUENA

BAIXA

Não
cumulati
vo e não
sinérgico

BAIXA

24-INTERFERÊNCIA NA
ATIVIDADE PESQUEIRA
LOCAL

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

5-EMISSÃO DE GASE E
PARTICULADOS PARA A
ATMOSFERA

MÉDIA

ALTA

Não
cumulati
vo e não
sinérgico

Não
cumulati
vo e não
sinérgico

MÉDIA

25-VALORIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA

MÉDIA

ALTA

Cumulati
vo e
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

ALTA

Cumulati
vo e
Sinérgico

IMPORTANTE

26-INCREMENTO DA
OCUPAÇÃO IRREGULAR

GRANDE

ALTA

Cumulati
vo e não
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

BAIXA

Não
cumulati
vo e não
sinérgico

IMPORTANTE

27-AUMENTO DO
TRÁFEGO DE
EMBARCAÇÕES

GRANDE

ALTA

Cumulati
vo e não
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE

PEQUENA

BAIXA

IMPORTANTE

Cumulati
vo e não
sinérgico

MÉDIA

BAIXA

Não
cumulati
vo e não
sinérgico

28-AUMENTO DE
RISCOS SOCIAIS

MÉDIA

ALTA

Cumulati
vo e não
sinérgico

IMPORTANTE

Não
cumulati
vo e não
sinérgico

BAIXA

ALTA

Cumulati
vo e não
sinérgico

BAIXA

Cumulati
vo e não
sinérgico

MÉDIA

Cumulati
vo e não
sinérgico

ALTA

Cumulati
vo e não
sinérgico

ALTA

Cumulati
vo e
sinérgico

MUITO
IMPORTANTE
MUITO
IMPORTANTE

6-GERAÇÃO DE RUÍDOS

7-GERAÇÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

8-GERAÇÃO DE
EFLUENTES LÍQUIDOS
9-CRIAÇÃO DE NOVOS
HABITATS PARA AS
COMUNIDADES
BENTÔNICAS

PEQUENA

PEQUENA

PEQUENA

MÉDIA

10-AFUGENTAMENTO
TEMPORÁRIO DA
FAUNA NECTÔNICA

PEQUENA

11-CRIAÇÃO DE NOVOS
HABITATS PARA A
ALIMENTAÇÃO DE
QUELÔNIOS

MÉDIA

12-DESORIENTAÇÃO
DOS QUELÔNIOS PELO
TRAFEGO DE
EMBARCAÇÕES
13-DESORIENTAÇÃO
DOS QUELÔNIOS PELA
FOTOPOLUIÇÃO
14-PRESSÃO SOBRE A
OFERTA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS R
INFRAESTRUTURA
15-GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA

PEQUENA

PEQUENA

MÉDIA

GRANDE

BAIXA

16-INCREMENTO DA
ECONOMIA FORMAL

GRANDE

ALTA

Cumulati
vo e
sinérgico

17-AUMENTO DA
ARRECADAÇÃO
TRIBUTÁRIA

GRANDE

ALTA

Cumulati
vo e
sinérgico

29-MODIFICAÇÃO NA
ESTRUTURA DAA
COMUNIDADES
BENTÔNICAS

PEQUENA

BAIXA

Não
cumulati
vo e não
sinérgico

30-ACÚMULO DE
MACRO ALGAS
ARRIBADAS NA PARTE
INTERNA

PEQUENA

BAIXA

Não
cumulati
vo e não
sinérgico

MÉDIA

31-ATRAÇÃO DA
FAUNA NECTÔNICA

MÉDIA

ALTA

Cumulati
vo e não
sinérgico

IMPORTANTE

MUITO
IMPORTANTE

32-ATRAÇÃO DE
AVIFAUNA

MÉDIA

ALTA

Cumulati
vo e não
sinérgico

IMPORTANTE

MÉDIA

33-ATRAÇÃO DA
FAUNA TERRESTRE

MÉDIA

ALTA

Cumulati
vo e não
sinérgico

IMPORTANTE

34-AUMENTO DA
FUNÇÃO ECOLÓGICA

GRANDE

ALTA

Cumulati
va e não
Sinérgica

IMPORTANTE

35-AUMENTO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS
DESTINADOS AOS
ATERROS SANITÁRIOS

PEQUENA

BAIXA

Cumulati
va e não
Sinérgica

MÉDIA

MÉDIA

IMPORTANTE

MUITO
IMPORTANTE

Quadro 9.7 :Impactos identificados na fase de operação do Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense

9.4.3

AVALIAÇÃO INTEGRADA DOS IMPACTOS DO
PARQUE TERMOELÉTRICO E O
EMPRENDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DA
LP NºIN0043610

Para a avaliação integrada dos
impactos do Parque Termoelétrico e o
empreendimento do Porto Norte Fluminense ja
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aprovado, foi elaborada uma matriz com os
impactos identificados nos dois projetos, para
determinar a cumulatividade e sinergia entre
eles, que potencialize os efeitos dos impactos
comuns e considerando que ambos serão
implantados no mesmo site.
Ressalta-se
que
os
dois
empreendimentos não serão construídos ao
menos tempo, não sendo necessária portanto a
avaliação considerando a existencia do PNF da
fase de implantação.
Conforme se constata na comparação
dos quadros 9.6 e 9.7 apresentados acima os
impactos identificados nos compartimentos
ambientais pela operação de dos dois
empreendimentos se configuram os mesmos,
variando apenas na avaliação da importância
dos
mesmos
e
gerando
entre
eles
cumulatividade e sinergia, potencializando os
efeitos dos mesmos.
A matriz apresentada a seguir
apresenta a avaliação integrada dos impactos
dos dois empreendimentos.
Como se observa na Matriz de
avalaiação final, alguns impactos referentes a
operação do Parque Termoelétrico tiveram
seus efeitos potencializados, quer na
magnitude, ou na relevancia e/ou na
impoetancia e os demais mantiveram-se no
mesmo patamar.
Cumpre ressaltar que foi considerada
na avaliação matricial as medidas mitigadoras
propostas dos dois empreendimentos, bem
como os programas ambientais e planos de
monitoramento propostos.
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO PARQUE
TERMOELÉTRICO CONSIDERANDO A EXISTENCIA DO PORTO NORTE
FLUMINENSE APROVADO PELA LP N° IN0043610
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OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE

PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE

AÇÃO

Os direitos autorais dets texto pertencem a Squalo Consultoria
e Engenharia Ltda - Lei no 9610/98 art 7o

NATUREZA

INCIDÊNCIA ABRANGÊNCIA

PRAZO

TEMPORALIDADE

REVERSIBILIDADE

MAGNITUDE

RELEVÂNCIA

IMPORTÂNCIA

(N)

(I)

(A)

(P)

(T)

(REV)

(M)

(REL)

CUMULATIVIADE E
SINERGIA (CS)

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e sinérgico

MUITO IMPORTANTE

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

BAIXA

CRIAÇÃO DE EXPECTATIVAS E INCERTEZAS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

MUITO IMPORTANTE

AUMENTO DO FLUXO MIGRATÓRIO

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

BAIXA

EMISSÃO DE GASE E PARTICULADOS PARA A ATMOSFERA

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Não cumulativo e não
sinérgico

MÉDIA

GERAÇÃO DE RUÍDOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e Sinérgico

IMPORTANTE

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

MUITO IMPORTANTE

GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

CRIAÇÃO DE NOVOS HABITATS PARA AS COMUNIDADES BENTÔNICAS

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

AFUGENTAMENTO TEMPORÁRIO DA FAUNA NECTÔNICA

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

BAIXA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

CRIAÇÃO DE NOVOS HABITATS PARA A ALIMENTAÇÃO DE QUELÔNIOS

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTEL

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

MUITO IMPORTANTE

DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELO TRAFEGO DE EMBARCAÇÕES

NEGATIVO

DIRETO

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

DESORIENTAÇÃO DOS QUELÔNIOS PELA FOTOPOLUIÇÃO

NEGATIVO

DIRETO

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

MÉDIA

Cumulativo e não
sinérgico

MÉDIA

PRESSÃO SOBRE A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS R INFRAESTRUTURA

NEGATIVA

INDIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e sinérgico

INCREMENTO DA ECONOMIA FORMAL

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e sinérgico

MUITO IMPORTANTE

AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e sinérgico

MUITO IMPORTANTE

DESETÍMULO À ECONOMIA INFORMAL

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

INTERFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA LOCAL

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Não cumulativo e não
sinérgico

MUITO IMPORTANTE

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO MAR

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

LONGO

PERMANENTE

REVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

MUITO IMPORTANTE

AUMENTO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e sinérgico

MUITO IMPORTANTE

SOBRECARGA DAS VIAS DE ACESSO

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

AUMENTO DO RISCO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e sinérgico

IMPORTANTE

INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE PESQUEIRA LOCAL

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Não cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

POSITIVA

DIRETA

REGIONAL

MÉDIO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e sinérgico

MUITO IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

IMPACTOS

IMP = N+P+REV+
M+REL+CV

MUITO
MUITO

MUITO
IMPORTANTE
MUITO
IMPORTANTE

INCREMENTO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

MÉDIO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

AUMENTO DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

MÉDIO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

MUITO IMPORTANTE

AUMENTO DE RISCOS SOCIAIS

NEGATIVA

DIRETA

REGIONAL

CURTO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativo e não
sinérgico

MÉDIA

MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DAA COMUNIDADES BENTÔNICAS

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Não cumulativo e não
sinérgico

MÉDIA

ACÚMULO DE MACRO ALGAS ARRIBADAS NA PARTE INTERNA

NEGATIVA

DIRETA

LOCAL

MÉDIO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Não cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

ATRAÇÃO DA FAUNA NECTÔNICA

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE
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*

ATRAÇÃO DE AVIFAUNA

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

ATRAÇÃO DA FAUNA TERRESTRE

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

MÉDIA

ALTA

Cumulativo e não
sinérgico

IMPORTANTE

AUMENTO DA FUNÇÃO ECOLÓGICA

POSITIVA

DIRETA

LOCAL

LONGO

PERMANENTE

IRREVERSÍVEL

GRANDE

ALTA

Cumulativa e não
Sinérgica

IMPORTANTE

AUMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS AOS ATERROS SANITÁRIOS

NEGATIVA

INDIRETA

REGIONAL

LONGO

TEMPORÁRIO

REVERSÍVEL

PEQUENA

BAIXA

Cumulativa e não
Sinérgica

MÉDIA

NA COR VERMELHA OS ATRIBUTOS ALTERADOS EM FUNÇÃO DA AVALIAÇÃO INTEGRADA

Os direitos autorais dets texto pertencem a Squalo Consultoria
e Engenharia Ltda - Lei no 9610/98 art 7o
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9.5 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA
HIPOTESE DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
DO PARQUE TERMOELÉTRICO

Nesta hipótese, tem-se como cenário, a
impossibilidade
de
implantação
do
empreendimento com estagnação economica
do municipio, privando-o da oportunidade de
receber a implantação de um projeto inserido
dentro do conceito de desenvolvimento autosustentável pela natureza de sua concepção e
capaz de trazer recursos a municipalidade.

tensões sociais
comunidades

e

marginalidade

11. Pulverização, na região, das ações
impactantes no meio ambiente, com a
consequente dificuldade na fiscalização e
controle
das
mesmas
gerando
deteriorização ambiental.
12. Maior
dependência
municipal
investimentos estaduais e federais.

Caso não seja concedida a autorização
para a implantação do empreendimento o
município será privado de mairo parcela de
arrecadação de importante tributo relativo a
participação de royalties da exploração de
petróleo.
Com base na hipótese citada, são
identificados os impactos a seguir descritos:
1. Alteração na flora e na fauna locais
associada a vegetação de restinga existente
na área,
decorrentes
do
processo
desordenado de ocupação antrópica,
agravado pela dificuldade de fiscalização e
controle desta ocupação.
2. Contaminação do lençol freático pela
infiltração de efluentes sanitários gerados,
ou lançamento in natura nos cursos d´água,
valas negras a exemplo do que ocorre na
região.
3. Estagnão economica em função da baixa
arrecadação existente sem o controle
oriundo
de
um
empreendimento
centralizado, não gerando acréscimo
representativo na base tributária.
4. Ocupação desordenada acentuada da área.
5. Nenhum impacto positivo significativo na
sócioeconomia do município.
6. Valorização
desprezível
das
terras
adjacentes pela manutenção do “status-quo”
da situação fundiária local.
7. Desestímulo
à
implantação
de
empreendimentos que gerem emprego e
renda e maior arrecadação de tributos e que
sejam socialmente inseridos na região.
8. Grilagem e favelização
preservação.

das

áreas

nas

de

9. Aumento da exportação de mão de obra
para outros municípios.
10. Criação de mão-de-obra flutuante e sazonal,
com a conseqüente ociosidade da mesma
nos períodos de baixa temporada, criando
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10. MEDIDAS MITIGADORAS PROPOSTAS

importância da preservação e dos cuidados
que deverão ser tomados durante a execução
das obras.

PARA MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS
Para minimizar as conseqüências de
ações impactantes nos meios biótico, físico e
socioeconômico,
são
propostas
medidas
mitigadoras compensatórias e otimizadoras, que
devem ser adotadas em relação aos impactos
ambientais identificados, algumas das quais já se
encontram incorporadas ao projeto e estão
apresentadas no item Caracterização do
Empreendimento deste relatório.
As proposições das Medidas Mitigadoras
sugeridas para o empreendimento, foram
estabelecidas de acordo com a magnitude e
importância dos impactos negativos levantados.
Para os impactos positivos, foram propostas
medidas de potencialização.
Foram considerados os desdobramentos
dos impactos identificados e previstos para as
diversas fases do empreendimento, de modo a
se obter a maior eficácia dessas medidas.
10.1 PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO
• Estabelecer o uso de caminhões pipa, pela
empresa construtora, com freqüência diária,
duas vezes ao dia, antes e após o horário
mais intenso de circulação dos veículos e
máquinas, bem como de equipamentos de
aspersão, que possam minimizar a poluição
atmosférica que será gerada, mesmo que
temporariamente.
Quanto
ao
impacto
associado à maior emissão de monóxido de
carbono e ruídos dos equipamentos, deverá
ser previsto um programa de manutenção
periódica dos motores dos veículos e
máquinas utilizados na obra.
• Implantar o sistema de coleta de resíduos
gerados nas obras e no canteiro de obras,
conforme descrito no Capítulo 3 –
Caracterização do Empreendimento, que
deverá ser associado ao Programa de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ao
Programa de Coleta Seletiva e ao Programa
de Educação Ambiental, como forma de
garantir efetiva coleta e disposição final
adequada dos resíduos gerados.
• Promover, através de cursos de Educação
Ambiental, a orientação da mão-de-obra
contratada e demais prestadores de serviços,
no sentido de não danificarem a fauna e a
flora local, através de caça, captura ou coleta
de espécies vegetais da região, bem como a

• Implantar o sistema de tratamento e
disposição final dos esgotos gerados no
canteiro de obras, conforme descrito no
Capítulo
3
–
Caracterização
do
Empreendimento.
• Implantar Sistema de Prevenção de Acidentes
no Trabalho para todo o pessoal contratado,
utilizando para tanto a realização de palestras
para os operários sobre noções básicas de
segurança e fornecimento de EPI’s –
Equipamento de Proteção Individual.
• Estabelecer,
antes do início das obras,
procedimentos que possam orientar o
preenchimento das vagas de emprego, quer
diretos
ou
indiretos,
informando
às
comunidades sobre, duração da obra,
processo de cadastramento, recrutamento e
contratação
de
mão-de-obra,
relações
trabalhistas e contratuais, de maneira que-se
possa ser dimensionada a oferta, não criando
expectativas e conseqüentes interferências
desnecessárias, que deverá ser associado ao
de Comunicação Social Integrada.
• Implementar o Projeto de Tratamento
Paisagístico, adotando-se o conceito de
paisagismo ecológico, visando garantir a
continuidade e preservação das espécies
nativas, propiciando a integração com a
natureza e manutenção do habitat de vários
componentes faunísticos.
•

Implementar medidas de caráter informativo
aos empregados no canteiro de obras
utilizando sinalização visual, orientando
sobre a importância da preservação e
cuidados que deverão ser tomados durante
as obras.

• Implementar
medidas
de
controle
e
monitoramento dos impactaos descritos no
Cap. 7 bem como todos os Planos e
Programas descritos no Capitulo 9.
10.2 PARA A FASE DE OPERAÇÃO
• Promover o acondicionamento adequado e a
coleta dos resíduos sólidos gerados,
implementando o Programa de geranciamento
de Resíduos Sólidos em consonância com o
Programa de Coleta Seletiva de Lixo, com
objetivo de se estabelecer um programa de
reaproveitamento e reciclagem para cada
atividade.
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• Sinalizar, adequadamente, as principais vias
de acesso aos empreendimentos.
• Promover
a
conservação
transformadas e preservadas.

das

áreas

• Dar prioridade ao aproveitamento da mão-deobra local, utilizada na fase de construção.
• Implantar e acompanhar todos os controle e
procedimentos identificados no Capitulo 7,
bem como todos os Planos e Programas de
Gestão Ambiental, descritos no Capitulo 9.

10.3 DA VALORIZAÇÃO DOS IMPACTOS
POSITIVOS
• Através do Programa de Comunicação Social
Integrada, divulgar, tanto na fase de
construção como na fase de operação do
empreendimento, o total de empregos a
serem gerados e suas qualificações, bem
como todos os esclarecimentos e campanhas
e programas associados identificadas no item
de Identificação e Avaliação dos Impactos
Ambientais.

E ainda, como medida compensatória
diretamente ligada a Comunidade Quilombola de
Barrinha que se encontra no entorno imediato do
empreendimento, além de dar prioridade a
contratação de mão de obra desta comunidade,
capacitando-os através do programa de
capacitação de mão de obra, irá atender aos
anseios dos mesmos,conforme demonstraram
ao empreendedor, instalando na comunidade
energia solar, esgotamento sanitário e, dentro
dos limites da parceria entre o setor publico
privado, abastecimento de água potável.
Para a comunidade pesqueira, além da
contratação para o recolhimento de macro algas
que se acumularem junto ao enrocamento de
proteção da atracação sem cais, visto que
algumas tem valor comercial e se configurariam
como mais uma fonte de renda para os
pescadores, o empreendedor irá fornecer ,
conforme solicitado os equipamentos para
fabricar gelo.

• Da mesma maneira, por meio desse
Programa de Comunicação Social, deve-se
demonstrar as emissões evitadas de Gases
de Efeito Estufa ao se empregar o gás natural
para geração de energia elétrica em lugar do
óleo diesel ou do carvão mineral, como ocorre
em outras unidades geradoras contribuintes
do SIN.
10.4 DA COMPENSAÇÃO
O Artigo 36 da Lei nº 9.985, estabelece
que
o
licenciamento
ambiental
de
empreendimento
de
significativo
impacto
ambiental, está condicionado à destinação de
recursos para a compensação ambiental,
devendo o empreendedor apoiar a implantação e
manutenção de unidade de conservação.
Assim sendo um empreendimento do
porte deste que é objeto do presente estudo,
precisa
oferecer
contrapartidas
à
sua
implantação.
Este programa de compensação será
detalhado quando do licenciamento de instalação
do empreendimento e preverá a aplicação de
recursos correspondentes a 0,5% do valor do
investimento em Unidade de Conservação
existentes ou a serem criadas na área de
influencia do empreendimento, como mecanismo
que vem sendo amplamente utilizado nos
estados. A distribuição dessa verba, por sua vez,
deverá ser definida pelos órgãos ambientais
competentes.
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11 PLANOS E PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
O moderno conceito de Controle Ambiental compreende a integração de programas de
acompanhamento e monitoração voltados à conservação, preservação dos ecossistemas e
conscientização de seus funcionários e usuários.
Com base nos elementos que configuram este EIA, foram desenvolvidos programas de
gestão ambiental e planos de monitoração, listados a seguir, para o desenvolvimento de uma
diretriz básica de Controle Ambiental.
Desta forma o Sistema de Controle Ambiental se retroalimenta a partir das duas linhas
mestras de ação: Planos e Programas.
Os planos e programas neste item estabelecidos deverão ser implantados tanto na fase
de construção como de operação do empreendimento.
A gestão ambiental do empreendimento será efetivada pela implantação de três grupos
de programas ora propostos, que compreendem ações de mitigação (Programa de Comunicação
Social, Programa de Controle de Obras, Programa de Recuperação Paisagística, Programa de
Gestão de Resíduos Sólidos e Programa de Prospecção e Salvamento Arqueológico, Programa
de Educação Ambiental) e monitoramento (Programa de Monitoramento de Emissão e Nível de
Ruído, Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar e Programa
de Monitoramento da Qualidade da Água e dos Efluentes) e compensação ambiental aos
impactos gerados pela construção, instalação e operação das Usinas Termoelétricas PNF I e
PNF II, a Estação de Regaseificação, Compressão e Descompressão de gás natural offshore;
Parque de Tancagem de Gás; Parque de Tancagem de Petróleo; um Gasoduto marítimo de 7km;
um Duto de combustível marítimo de 7km; Sistema de ancoragem sem cais para atracação de
embarcações; Gasoduto terrestre de 7km e Tubulação de abastecimento de água com captação
no Rio Itabapoana, e que visam garantir a melhoria contínua da qualidade ambiental.
Descreve-se, a seguir, as linhas gerais dos planos e programas de gestão ambiental
propostos.
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11.1

P ROGRAMAS AMBIENTAIS

11.1.1 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL - PGA
O Programa de Gestão Ambiental (PGA) abordará processos de gerenciamento de todos
os planos de monitoramento e programas ambientais propostos, permitindo ao empreendedor
desenvolver, aplicar e aperfeiçoar a política e a estratégia de implantação e operação do
empreendimento. Possibilitará o acompanhamento e supervisão da execução das obras e da
operação pelos órgãos ambientais, instituições científicas e pela sociedade em geral.
Os programas socioambientais têm como objetivos controlar, mitigar, acompanhar,
prevenir os efeitos ambientais negativos previstos para as atividades do empreendimento em
suas fases de implantação e operação, bem como potencializar e ressaltar os efeitos benéficos
esperados pela potencialização dos impactos positivos.
Os efeitos das atividades do empreendimento poderão ser diagnosticados sobre os
diferentes aspectos ambientais dos meios físico, biótico e notadamente no socioeconômico, os
quais, por meio da gestão ambiental ora proposta, poderão ser integrados e avaliados sob a luz
de indicadores, para o planejamento e desenvolvimento adequados do PGA.
Serão consideradas para o PGA as fases de implantação e operação, sendo orientada
sua reavaliação no caso de desativação do empreendimento.
11.1.1.1 Justificativas
Com vistas ao gerenciamento ambiental, o PGA deverá ser o instrumento de coordenação
de todos os Programas Ambientais do empreendimento, sendo responsável por garantir a
implementação das ações propostas em cada um deles e promover a interação entre os
diferentes agentes envolvidos.
A proposição do PGA é dotar o Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense de
mecanismos eficientes que assegurem a execução e controle das ações planejadas nos planos
e programas ambientais e a adequada condução das obras e na operação das atividades, no
que se refere aos procedimentos que privilegiem o cuidado com o meio ambiente, os
trabalhadores e a população afetada.
Este PGA deverá contar com equipe de profissionais capacitados a coordenar e
supervisionar o desenvolvimento dos programas propostos, propiciando adequada integração
entre ações e os agentes sociais envolvidos em seu processo de implementação.
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11.1.1.2 Objetivos
•

Estabelecer diretrizes, procedimentos e mecanismos para coordenação e articulação
adequada das ações ambientais a cargo de cada agente interveniente nas
respectivas fases do empreendimento;

•

Definir diretrizes ambientais para a contratação das obras e dos serviços relativos à
implementação das condicionantes das licenças ambientais e dos planos e
programas propostos e aprovados;

•

Assegurar que as empreiteiras contratadas adotem critérios e padrões ambientais,
de saúde e de segurança compatíveis com as melhores práticas de engenharia;

•

Definir os procedimentos e instrumentos técnicos necessários à implementação das
ações propostas no detalhamento dos Planos e Programas Ambientais durante as
obras;

•

Estabelecer mecanismos de Supervisão Ambiental de Obras;

•

Manter sistemas de avaliação de desempenho das funções quanto aos aspectos
socioambientais e de segurança;

•

Estabelecer procedimentos e instrumentos para o monitoramento e gerenciamento
nas fases de implantação e operação, para verificar as alterações e modificações
locais e regionais decorrentes do empreendimento;

•

Promover adequado assessoramento técnico na execução dos compromissos
ambientais assumidos no licenciamento, procurando equacionar, integrar e realizar
todos os planos, programas e projetos de ordem socioambiental, compreendendo o
gerenciamento destes que não estarão diretamente relacionados às obras; e

•

Promover a implementação dos Programas de Comunicação Social Integrada, tendo
como público alvo as comunidades potencialmente afetadas nas áreas de influência
do empreendimento, divulgando informações sobre as obras e a implantação dos
planos e programas ambientais, entre outras informações pertinentes.

11.1.1.3 Resultados Esperados

•

O PGA deverá ser acompanhado pelo Gerenciador e pelo Coordenador corporativos
e por meio de relatórios periódicos, assim denominados:

•

Relatórios de Inspeção Ambiental;

•

Relatórios de Andamento da Implantação dos Planos e Programas Ambientais;
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11.1.1.4 Indicadores Ambientais
•

Consideram-se os seguintes indicadores ambientais gerais:

•

Planos e Programas Ambientais adequadamente implementados;

•

Otimização de recursos e interação dos profissionais envolvidos;

•

Cumprimento das condicionantes técnicas contidas nas licenças ambientais;

•

Grau de satisfação da população potencialmente afetada; e

•

Grau de comprometimento com o meio ambiente, a ser medido por meio dos planos
e programas.

11.1.1.5 Responsabilidades pela Implantação
A responsabilidade pela implantação do Plano de Gestão Ambiental (PGA) é do
empreendedor, incluindo concepção, detalhamento, montagem e manutenção da equipe técnica.
11.1.1.6 Cronograma de Implantação
As atividades do PGA serão desenvolvidas durante as fases de implantação e operação
do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS – PGO
Objetivando minorar os impactos e implementar algumas ações específicas, o Programa
de Gerenciamento das Obras (PGO) deverá apresentar as diretrizes e as orientações a serem
seguidas pelo empreendedor e seus contratados, durante a fase de implantação do
empreendimento.
Deste modo, o PGO deverá apresentar cuidados a serem tomados com vistas à
preservação da qualidade ambiental das áreas que sofrerão intervenção e à minimização dos
impactos sobre as comunidades locais e vizinhas, os trabalhadores, à fauna e à flora da região.

11.1.2.1 Justificativas
As exigências ambientais impostas pela legislação em vigor requerem do empreendedor
o acompanhamento intensivo das obras, visando prevenir, controlar ou corrigir eventuais
imprevistos que possam surgir no decorrer das obras.
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Dessa forma, justifica-se o desenvolvimento e a implementação do PGO para que o
empreendimento seja implantado com base nas práticas ambientais vigentes, possibilitando que
medidas de reabilitação e proteção ambiental sejam eficazmente aplicadas. A correta aplicação
do PGO resulta em redução de passivos ambientais, dada à possibilidade de minimização dos
impactos diretos da instalação do empreendimento e, portanto, na redução de implementação
de medidas corretivas e compensatórias.
Este PGO fornecerá às empreiteiras responsáveis pela implantação do projeto os critérios
ambientais e os procedimentos a serem adotados durante as obras. Caberão às empresas
responsáveis pela construção do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense conciliar as
atividades relativas à execução das obras com ações de controle e medidas de mitigação
ambiental, garantindo a minimização dos potenciais impactos previstos nesta etapa.
11.1.2.2 Objetivos
O objetivo é implantar uma filosofia de trabalho que permita evitar e minimizar a incidência
de impactos ambientais negativos decorrentes da implantação do empreendimento, por meio de
diretrizes e orientações a serem seguidas.
11.1.2.3 Escopo e Atividades
Para garantir a execução do PGO, o empreendedor deverá incorporar diretrizes aos
contratos a serem firmados com as empresas responsáveis pela construção civil e montagem
dos equipamentos, bem como supervisionar o cumprimento destes contratos, abrangendo todas
as normas e procedimentos a serem implantados nas diversas atividades que serão executadas
na obra, tais como:
a.

Canteiros de Obra:
•

Drenagem

•

Terraplenagem

b.

Cuidados nas ações em áreas de empréstimo e bota-fora

c.

Obras de Terraplenagem

d.

Vias de Acesso e de Serviço
•

Drenagem

•

Terraplenagem
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e.

Sistemas de Esgotamento Sanitário Doméstico e Industrial
•

Sistema de Tratamento de Esgotos

•

SAO – Separador de água e óleo

•

Monitoramento e Manutenção dos Sistemas

f.

Controle de Emissões Atmosféricas

g.

Tráfego, Transporte e Operação de Máquinas e Equipamentos

h.

•

Manutenção de Máquinas e Equipamentos

•

Transporte Rodoviário de Trabalhadores

•

Transporte Rodoviário de Equipamentos e Materiais

Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho
•

Procedimentos referentes à Medicina e Segurança do Trabalho

•

Definição de atribuições e responsabilidades:

•

Plano de Contingência para Emergências Médicas e Primeiros Socorros

•

Condições e Meio Ambiente de Trabalho
o

Programa de Segurança no Trânsito:

o

Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais de Natureza Física, Química e
Biológica

o

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA

o

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

o

Higiene e Saúde

i.

Plano de Sinalização Preventiva

j.

Comunicação com os Trabalhadores

k.

Capacitação do Trabalhador

l.

Mobilização e Desmobilização de Pessoas e Empresas

11.1.2.4 Resultados Esperados
O PGO deverá ser acompanhado pelo Supervisor de Obras corporativo e por meio de
relatórios periódicos, assim denominados:
•

Relatórios de Supervisão Ambiental das Obras;
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•

Relatórios de Andamento da Implantação dos Planos e Programas Ambientais;

•

Relatórios Consolidados de Atendimento às Condicionantes da Licença Ambiental
(periodicidade trimestral).

11.1.2.5 Responsabilidades pela Implantação
A responsabilidade pela implementação do PGO e ações acima descritas é do
empreendedor, com a possibilidade de estabelecimento de convênios com entidades públicas e
privadas, e contratação de especialistas. Ressalta-se que será de responsabilidade das
empreiteiras contratadas, o desenvolvimento e aplicação dos procedimentos construtivos, que
deverão ter por base este PGO.
11.1.2.6 Cronograma de Execução
As atividades do PCO ocorrerão durante toda a fase de construção de todas as atividades
que compõe o Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.3 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
11.1.3.1 Introdução
Na construção de cada projeto do complexo deverá ser implantado um sistema de gestão
dos resíduos sólidos da construção civil.
Este programa deverá ser implantado também na fase de operação de cada atividade
que compõe o projeto, devendo o mesmo ser detalhado na fase de licenciamento ambiental de
operação de cada atividade.
Ao se desenvolver a implantação do sistema de gestão de resíduos da construção civil
para o empreendimento, ter-se-á como objetivo a elaboração de um conjunto de atividades a
serem realizadas dentro e fora do canteiro, de modo a estabelecer e manter um gerenciamento
dos resíduos por meio de educação ambiental contínua em anuência com requisitos legais
aplicáveis, apresentando as seguintes atividades: Planejamento, Implantação, Monitoramento
(Controle) e Avaliação, conforme abaixo descrito.

11.1.3.2 Planejamento
A fase de Planejamento será realizada a partir do canteiro de obras e terá como objetivos:
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•

levantamento de informações junto às equipes de obra, identificando a quantidade
de funcionários e equipes, área em construção, arranjo físico do canteiro de obras
(distribuição de espaços, atividades, fluxo de resíduos e materiais e equipamentos
de transporte disponíveis), os resíduos predominantes, empresa contratada para
remoção dos resíduos, locais de destinação dos resíduos utilizados pela obra/coletor;

•

preparação e apresentação de proposta para aquisição e distribuição de dispositivos
de coleta e sinalização do canteiro de obras, considerando as observações feitas por
mestres e encarregados;

•

definição dos responsáveis pela coleta dos resíduos nos locais de acondicionamento
inicial e transferência para armazenamento final;

•

qualificação dos coletores;

•

definição dos locais para a destinação dos resíduos e cadastramento dos
destinatários;

•

elaboração de rotina para o registro da destinação dos resíduos;

•

verificação das possibilidades de reciclagem e aproveitamento dos resíduos,
notadamente os de alvenaria, concreto e cerâmicos;

•

prévia caracterização dos resíduos que poderão ser gerados durante a obra com
base em memoriais descritivos, orçamentos e projetos. Nesta fase, a área de
suprimentos deve cumprir o papel fundamental de levantar informações sobre os
fornecedores de insumos e serviços com possibilidade de identificar providências
para reduzir ao máximo o volume de resíduos (caso das embalagens) e desenvolver
soluções

compromissadas

de

destinação

dos

resíduos

preferencialmente

preestabelecidas nos respectivos contratos.
A fase de Planejamento deverá envolver treinamentos internos e externos para pessoal
administrativo, como engenheiros, estagiários, administrativos, mestres, almoxarifes e
encarregados, tendo como escopo a seguinte itemização:
•

Conscientização sobre o tema;

•

Diretrizes para utilização dos dispositivos;

•

Atribuição de responsabilidades;

•

Preparo de documentação;

•

Orientação para o planejamento.
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11.1.3.3 Implantação
A fase de implantação do programa deverá ser iniciada imediatamente após a aquisição
e distribuição de todos os dispositivos de coleta e respectivos acessórios, o que será feito através
do treinamento dos operários no canteiro, dando-se relevância à instrução para o adequado
manejo dos resíduos, visando, principalmente, sua completa triagem. Esta fase envolve,
também, a implantação de controles administrativos, com treinamento dos responsáveis pelo
controle da documentação relativa ao registro da destinação dos resíduos.
Com o início da fase de implantação, deverão ser empreendidos treinamento para todo o
pessoal da obra, tendo como tema:
•

Conscientização;

•

Atribuição de responsabilidades;

•

Diretrizes para acondicionamento e coleta;

•

Procedimento de gestão de resíduos.

A fase de implantação terá as seguintes etapas:

a.

•

Aquisição e confecção dos dispositivos;

•

Distribuição;

•

Equipamentos de transporte interno.

Manejo de Resíduos sólidos
Todos os resíduos gerados no canteiro de obras deverão ser recolhidos com frequência

que não produza impactos ao meio ambiente e minimize o volume acumulado, de forma a evitar
odores e proliferação de insetos, roedores e outros vetores. O canteiro deve ser dotado de
recipientes de coleta de resíduos em número adequado à quantidade de ambientes e o
contingente de mão de obra no local.
A seguir contém a descrição de cada tipo de resíduo que se espera gerar no canteiro de
obras do empreendimento, sua fonte, sua classificação de acordo com a ABNT NBR 10004:2004,
e as alternativas de acondicionamento e de destinação final correspondentes.
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Fonte

Escritório e Almoxarifado

Ambulatório

Descrição

Classificação
(ABNT NBR
10004:2004)

Acondicionamento

Tratamento/Destinação Final

Lâmpadas
Fluorescentes

Classe I

Acondicionamento em sacos plásticos/
tambores ou contêineres

Reciclagem ou disposição em aterro classe I

Cartuchos de tinta

Classe I

Reciclagem ou disposição em aterro classe I

Papel/Papelão

Classe II B

Acondicionamento em sacos plásticos/
tambores ou contêineres
Acondicionamento em sacos
plásticos/tambores ou contêineres

Plástico

Classe II B

Acondicionamento em sacos
plásticos/tambores ou contêineres

Reciclagem ou disposição em aterro sanitário

Resíduos de
varrição

Classe II B

Acondicionamento em sacos
plásticos/tambores ou contêineres

Disposição em aterro sanitário

Resíduo infectocontagioso

Classe I

Acondicionamento em sacos plásticos com
identificação. Material perfuro-cortante em
caixas de papelão duplo padronizadas

Destruição térmica

Estopas sujas por
solventes e óleos

Classe I

Acondicionamento em sacos
plásticos/tambores

Co-processamento, destruição térmica ou
disposição em aterro industrial Classe I

Reciclagem ou disposição em aterro sanitário

Parcela aquosa <20%: Recuperação e rerrefino
Resíduos de óleos e
graxas

Classe I

Acondicionamento em tambores metálicos

Latas vazias de
tintas e solventes

Classe I

Acondicionados em tambores metálicos

Pilhas e baterias
usadas

Classe I

Acondicionamento em caixas de madeira

Reprocessamento ou devolução ao fabricante

Metais nobres e
sucatas

Classe II B

Acondicionamento em sacos plásticos,
tambores, contêineres ou em baias

Reciclagem

Restos de comida e
embalagens

Classe II A

Acondicionamento em sacos
plásticos/tambores ou contêineres

Disposição em aterro sanitário

Resíduos de caixa
de gordura

Classe II A

Coletados no momento da destinação por
caminhões do tipo Vac-all

Tratamento biológico ou disposição em aterro
sanitário

Entulhos de
construção

Classe II B

Acondicionamento em contêineres

Beneficiamento/reciclagem ou disposição nas
áreas de bota-fora

Classe I

Acondicionamento em contêineres

Disposição em aterro classe I ou queima

Classe II B

Acondicionamento em contêineres

Disposição em aterro sanitário

Restos de madeira

Classe II B

Acondicionamento em contêineres

Reciclagem/ Reutilização

Ferro de armações

Classe II B

Acondicionamento em contêineres

Disposição em aterro sanitário

Oficina Mecânica

Cozinha e refeitório

Pátio de armação,
carpintaria e central de
concreto

b.

Embalagens de
aditivos de
concreto
Resto de
concretagem

Parcela aquosa >20%: reprocessamento,
tratamento em estação de tratamento de
efluentes líquidos industriais ou destruição
térmica ou disposição em aterro industrial Classe
I
Destruição térmica ou disposição em aterro
industrial Classe I

Coleta e Segregação
A necessidade de providenciar a segregação de resíduos na fonte tem como objetivos

principais preservar as propriedades qualitativas daqueles com potencial de recuperação e
reciclagem, evitar a mistura de resíduos incompatíveis, diminuir o volume de resíduos perigosos
a serem destinados e, consequentemente, os custos de sua destinação.
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A fim de garantir a coleta seletiva dos resíduos gerados, o empreendedor providenciará
a disposição sistemática de recipientes de coleta nas áreas internas e externas do canteiro de
obras, de acordo com os tipos preferenciais de resíduo a serem gerados em cada locação.
A coleta seletiva de resíduos será apoiada pela distribuição de cartazes elucidativos e
pela orientação e supervisão constante do técnico responsável pela coordenação do
gerenciamento de resíduos, além do treinamento prévio a que serão submetidos todos os
trabalhadores.
c.

Acondicionamento
A fim de garantir a integridade físico-química dos resíduos a serem gerados durante a

implantação do canteiro de obras, estes deverão ser acondicionados em recipientes constituídos
de materiais compatíveis com a sua natureza, observando a resistência física a pequenos
impactos, durabilidade, estanqueidade e adequação com o equipamento de transporte.
Todo e qualquer recipiente, independente do grau de periculosidade do resíduo nele
acondicionado, deverá estar rotulado de forma a identificar o tipo de resíduo e a sua origem. Os
recipientes terão cores específicas para cada tipo de resíduo, conforme prescrito pela Resolução
CONAMA 275/01.
d.

Armazenamento
Por definição, armazenamento é uma contenção temporária de resíduos, enquanto se

aguarda a destinação final adequada.
A contenção temporária de resíduos no canteiro de obras será evitada ao máximo,
através da destinação diária de resíduos não perigosos inertes (classe II-B). Outros resíduos
serão destinados sempre que forem acumulados em volume que justifique o transporte.
Cabe ressaltar que o armazenamento dos resíduos deve ser feito de acordo com as
classes a que pertencerem (classe I, II-A e II-B). Pilhas, baterias e outras embalagens de
produtos químicos, devem ser segregadas à parte dos demais resíduos.
Todos os resíduos que forem mantidos armazenados por período superior a 36 horas
deverão ter suas quantidades e características registradas em formulário específico.
Resíduos não perigosos serão armazenados em área dedicada ao depósito de resíduos
comuns (aterro sanitário), cujas especificações deverão atender a ABNT NBR 11.174. Já os
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resíduos perigosos serão armazenados em área edificada que atenda às recomendações da
ABNT NBR 12.235 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos, para posterior destinação
final.
Os locais de armazenamento devem ser sinalizados, de fácil acesso, afastados de águas
superficiais, áreas alagadas, agrícolas ou de vegetação.
Toda e qualquer manipulação de recipientes contendo resíduos perigosos, no interior da
área de armazenamento, deverá ser efetuada por pessoal dotado de Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apropriado.

e.

Transporte
O técnico responsável pela coordenação do gerenciamento dos resíduos gerados na

construção do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense deverá certificar-se de que o
transporte do local gerador do resíduo até o aterro sanitário será realizado por veículos
apropriados, com equipamentos adequados ao peso, à forma e ao estado físico dos materiais a
serem transportados. O transporte de produtos perigosos deverá ser realizado conforme
legislação pertinente.
f.

Destinação Final
Todas as alternativas de reaproveitamento, recuperação e reciclagem devem ser

consideradas, antes do encaminhamento dos resíduos para outras formas de destinação final.
Os resíduos que não podem ser reciclados e que têm como destino final indicado o aterro
sanitário deverão ser encaminhados para aterro licenciado pelo órgão ambiental - INEA.
g.

Procedimentos Técnicos Operacionais
A seguir são apresentados procedimentos técnicos operacionais específicos para os

principais tipos de resíduos a serem gerados durante as obras de construção:
•

Resíduos Recicláveis (Papel, Plástico, Vidro e Metal)

Picotar ou compactar, quando possível, os resíduos constituídos por papel e plástico,
antes de serem acondicionados.
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Os resíduos que, em função de suas dimensões, não puderem ser previamente
acondicionados, a exemplo de sucata metálica, devem ser estocados em baias identificadas até
o seu destino final.
•

Óleo retido no Separador de Água e Óleo e Resíduos de Óleo Lubrificante ou
Hidráulico

Os efluentes de oficina e pátio de veículos deverão ser drenados, coletados por canaletas
laterais e direcionados para uma caixa separadora de água e óleo. O efluente líquido, isento de
partículas oleosas, deverá ser lançado na rede de drenagem pluvial do canteiro.
O dimensionamento dos separadores de água e óleo deverá ser realizado com base na
Norma da API 421 (American Petroleum Institute – Design and Operation of Oil-Water
Separators). O óleo retido no separador deverá ser removido por firma especializada em
beneficiamento de óleo, devidamente licenciada no órgão ambiental estadual, INEA.
•

Pilhas e Baterias Usadas

Manter as baterias usadas sobre bandejas capazes de reter eventuais vazamentos, em
área abrigada, até que sejam encaminhadas para o sistema de destinação final.
•

Latas vazias de Tintas e Solventes

Coletar, na fonte de geração, os resíduos constituídos por latas vazias de tintas e
solventes, e acondicioná-los em tambores de boca larga e com tampa.
•

Resíduos de Concretagem

As embalagens de aditivos (resíduos Classe I) deverão ser devidamente acondicionadas
e encaminhadas para disposição em aterros sanitários. O mesmo deve ser feito para resíduos
oriundos do transporte de material para a concretagem.
Após a lavagem de betoneiras, os resíduos retidos nas caixas coletoras deverão ser
devidamente transportados e dispostos no aterro sanitário.
Antes do lançamento de qualquer concreto, o material resultante da limpeza (material
solto e deteriorado, lama, silte, vegetação, saibro, areia, fragmentos de rocha, restos de nata
proveniente do concreto de enchimento ou outro material) deverá ser acondicionado e
encaminhado para destinação final em aterro licenciado pelo órgão ambiental estadual, INEA.
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
11. PLANOS E PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
11.15

No final da concretagem, checar a existência de resíduos de concreto, devendo os
mesmos ser recolhidos e encaminhados para o canteiro visando à disposição final em aterro
licenciado pelo órgão ambiental estadual, INEA.
Os equipamentos de proteção (EPI’s) retirados de operação serão avaliados, e quando
possível, serão recuperados por fornecedores especializados.
•

Restos de Madeira

Os resíduos de madeira (classe II-B), com destinação potencialmente mais complexa,
deverão ser encaminhados à área de armazenamento temporário, permitindo uma reutilização
futura ou reciclagem. Podendo, por exemplo, ser destinados ao processo de produção de
componentes cerâmicos, alimentando fornos industriais em condições controladas.
11.1.3.4 Monitoramento/Controle
O monitoramento deverá ser feito através da avaliação do desempenho da obra, por meio
de check-lists e relatórios periódicos, em relação à limpeza, triagem e destinação compromissada
dos resíduos. Isso deverá servir como referência para a direção da obra atuar na correção dos
desvios observados, tanto nos aspectos da gestão interna dos resíduos (canteiro de obra) como
da gestão externa (remoção e destinação). Com a entrada de novos empreiteiros e operários ou,
ainda, diante de insuficiências identificadas durante as avaliações, deverão ser feitas novas
sessões de treinamento.
Dentro da fase de Controle, são etapas principais:
•

Manutenção dos dispositivos;

•

Verificação periódica do acondicionamento;

•

Controle da necessidade de retirada;

•

Programação com empresas cadastradas;

•

Elaboração de Controle de Transporte de Resíduos - CTR.

11.1.3.5 Avaliação
Durante a atividade de Avaliação, deverão ser realizadas avaliações internas, onde serão
observados os seguintes itens:
•

Check List de avaliação mensal (exigência do procedimento interno);
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
11. PLANOS E PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
11.16

•

Auditoria interna do Sistema de Gestão da Qualidade;

•

Auditoria interna integrada de qualidade, segurança e gestão de resíduos (a cada
seis meses).

11.1.3.6 Aspectos de Melhoria Contínua
•

Criação de Indicadores para alimentação do planejamento da obra;

•

Projeto de Gerenciamento de Resíduos;

•

Influência em todas as áreas da empresa (participação);

•

Necessidade de criação de critérios e diretrizes para concepção do produto e
especificações do projeto;

•

Critérios para seleção de fornecedores e produtos.

11.1.3.7 Cronograma de Execução
As atividades do PGRS ocorrerão durante toda a fase de construção de todas as
atividades que compõe o Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense. Quando da fase de
operação o PGRS deverá ser atualizado para cada atividade que será implantada, a serem
detalhadas quando do pedido de licenciamento de instalação.
11.1.4 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS - PGEL
O presente programa consiste nas atividades necessárias para monitorar a qualidade dos
efluentes líquidos gerados, visando avaliar a eficiência de desempenho dos sistemas de
tratamento propostos para a fase de operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense,
permitindo assim a identificação de ações corretivas, se necessário.
11.1.4.1 Justificativas
O empreendimento terá atividades associadas à geração de efluentes domésticos,
industriais e águas potencialmente contaminadas, os quais não tratados adequadamente
poderão causar a contaminação de corpos d’água superficiais e subterrâneos.
Os efluentes líquidos previstos na fase de operação do empreendimento serão
provenientes do refeitório, sanitários e área administrativa, e descartes dos processos
associados ao funcionamento do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
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Os efluentes domésticos gerados na fase de operação serão captados por meio de redes
coletoras, cujo dimensionamento será realizado em etapas posteriores do projeto, e
encaminhados para as Estações de Tratamento de Efluentes Domésticos localizadas em cada
lote do empreendimento.
Os efluentes gerados nos processos e atividades relacionadas à operação do
empreendimento serão tratados em suas origens e encaminhados para descarte no mar através
de emissário submarino.
11.1.4.2 Objetivos
O presente programa visa estabelecer diretrizes para a realização das análises de
qualidade dos efluentes das Estações de Tratamento de Efluentes Industrial e Sanitário do
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense, para determinação de sua eficiência e garantir o
atendimento dos padrões legais, de forma a manter as águas em condições apropriadas para a
preservação dos ambientes aquáticos.
11.1.4.3 Escopo e Atividades
O monitoramento dos efluentes líquidos deverá englobar as seguintes atividades:
•

Seleção dos Pontos de Monitoramento;

•

Seleção dos Parâmetros;

•

Periodicidade das Análises;

•

Metodologia de Análises;

•

Avaliação dos Resultados do Monitoramento.

11.1.4.4 Resultados Esperados
Com a implantação deste programa espera-se contribuir para a manutenção e/ou
melhoria das propriedades físico químicas do solo, águas subterrâneas e superficiais.
11.1.4.5 Responsabilidades pela Implantação
A responsabilidade pela implementação do PGEL e ações acima descritas será do
empreendedor, com a possibilidade de estabelecimento de convênios com entidades públicas e
privadas, e contratação de especialistas.
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11.1.4.6 Cronograma de Execução
As atividades do PGEL deverão ser desenvolvidas durante toda a fase de construção e
operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.5 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD
O PRAD integra diretrizes de execução e controle de obras, configurando-se em
instrumento ambiental para nortear boas medidas a serem adotadas na recuperação de áreas
impactadas temporariamente na implantação do empreendimento, respeitando a legislação
ambiental vigente e as condicionantes ambientais a serem definidas nas licenças ambientais.
11.1.5.1 Objetivos
•

Reduzir a degradação ambiental provocada pelas intervenções do empreendimento;

•

Retomar os aspectos originais da paisagem local, de forma que ao final do processo
aproxime-se ao máximo das condições naturais encontradas antes das intervenções;

•

Recuperar a relação solo-água-planta, buscando condições ideais para revegetação;

•

Devolver a camada fértil do solo, a fim de promover sua recuperação, resgatando
suas características originais;

•

Garantir a estabilidade de taludes e da rede de drenagem natural e/ou artificial, que
receberão novos fluxos hídricos, minimizando a geração e ou acúmulo de
sedimentos;

•

Controlar e/ou evitar processos erosivos decorrentes da implantação da obra, que
possam desestabilizar o terreno;

•

Implantar cobertura vegetal nas áreas degradadas;

•

Colaborar com a conservação, proteção e sustento da flora e fauna do entorno.

11.1.5.2 Escopo e Atividades
As diretrizes aqui estabelecidas devem ser executadas em paralelo aos serviços de
construção previstos, visando estabelecer ações que viabilizem ações de recuperação das áreas
diretamente afetadas pela construção. Os procedimentos adequados devem ser implementados
em todos os locais que, ao término da obra, apresentem condições para retomada do uso
original, ou seja, àqueles que não sofreram alteração de uso definitiva.
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A recuperação dessas áreas deverá contemplar a utilização de técnicas e práticas de
cultivo, que viabilizem o retorno às condições ambientais próximas àquelas existentes antes da
implantação. Nas áreas as quais o uso for alterado de forma definitiva, a recuperação consistirá
de contenção mecânica, controle de processos erosivos e revegetação com espécies nativas.
11.1.5.3 Resultados Esperados
Com a implantação do PRAD espera-se a obtenção de uma condição estável, para as
áreas degradadas, em conformidade com os valores ambientais, estéticos e sociais das áreas
de entorno do empreendimento em questão. Ou seja, que tais áreas degradadas tenham
condições mínimas de estabelecerem um novo equilíbrio dinâmico, desenvolvendo, como
exemplo, novos solos e novas paisagens.
11.1.5.4 Indicadores Ambientais
Os indicadores ambientais poderão ser considerados perante a implantação de
procedimentos de supervisão e análise de conformidade ambiental das obras, identificando a
estabilização ou novas ocorrências de processos erosivos, assoreamento de corpos d’água e
crescimento vegetal.
11.1.5.5 Responsabilidade pela Implantação
A responsabilidade pela implementação do PRAD deverá ser do empreendedor, com a
possibilidade de estabelecimento de convênios com entidades públicas e privadas, e contratação
de especialistas.
11.1.5.6 Cronograma de Execução
As atividades do PRAD deverão ser desenvolvidas durante as fases de implantação e
operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.6 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DAS EMISSÕES
ATMOSFÉRICA
O controle e monitoramento da qualidade do ar durante as fases de construção e
operação do empreendimento é importante para uma interação harmoniosa entre o futuro
empreendimento e o seu entorno.
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O material em suspensão durante a construção do empreendimento pode ser encontrado
no ar na forma de poeira, fuligem, partículas de óleo, metal e tintas, sendo capazes de
permanecer em suspensão por longos períodos.
Na fase de operação do empreendimento as emissões atmosféricas serão oriundas das
operações das atividades das usinas termoelétricas, das embarcações,
11.1.6.1 Justificativa
A implantação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense poderá gerar emissões
resultantes das atividades de movimentação de máquinas e equipamentos e veículos para
carga/descarga, dentre outras.
Já a operação das atividades que compõe o Parque Termoelétrico PNF poderá gerar
emissões resultantes das atividades das Unidades Onshore: City Gate e Gasoduto terrestre de
6,5km e das atividades das Unidades Offshore: Navio-tanque de transporte do GNL (LNGC –
Liquified Natural Gas Carrier), Embarcação FSRU (LNG Floating Storage Regasification Unit) navio de processo e Gasoduto marítimo de 6,5km.
Justificando assim o monitoramento da qualidade do ar que permite a avaliação
sistemática dos efeitos do empreendimento em sua área de influência, além de constatar a
eficiência das ações de controle e mitigação das emissões atmosféricas na qualidade do ar da
região.
11.1.6.2 Objetivo
O monitoramento consiste no acompanhamento sistemático dos níveis de partículas
totais em suspensão e partículas inaláveis presentes na atmosfera na região do
empreendimento, bem como do grau de risco aos quais os receptores mais sensíveis,
notadamente os habitantes da comunidade de Barrinhas, estarão expostos.
De acordo com os resultados deste monitoramento pode-se verificar a eficiência das
medidas de controle implantadas, sendo indicadas novas medidas de controle e de mitigação se
necessário.
11.1.6.3 Escopo e Atividade
Este programa conta com ações de controle, que visam minimizar e/ou eliminar o impacto
identificado, e medidas de monitoramento, que visam acompanhar a qualidade do ar durante a
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implantação e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense verificando se as
ações de controle estão sendo eficazes.
•

Ações de Controle para a fase de construção
o

Umectação das vias internas do empreendimento por meio de caminhões-pipa
e/ou aspersores, com o objetivo de manter a umidade superficial da pista;

o

Umectação das áreas onde ocorrerão movimentações de máquinas e
equipamentos, controlando as emissões de poeira fugitiva;

o

Implantação de lava-rodas no acesso junto a RJ 196;

o

Definição de limites de velocidade de veículos nas vias de tráfego;

o

Permissão de circulação apenas para veículos autorizados nas áreas envolvidas;

o

Manutenção e revisão periódica dos caminhões e máquinas, dotados de motores
a diesel, visando o permanente enquadramento da frota nos padrões aplicáveis
da escala de Ringelmann, conforme Resolução CONAMA nº 08 de 1990;

• Ações de Controle para a fase de construção
o

Os gases poluentes cujas emissões devem ser consideradas relevantes pela
operação das UTEs são os óxidos de nitrogênio (NOx), especialmente o NO2, o
dióxido de enxofre (SO2) e o monóxido de carbono (CO). Os estudos indicam que
a produção de materiais particulados e de hidrocarbonetos totais é extremamente
baixa no caso de usina a gás natural.

o

Os óxidos de nitrogênio (NOx) originam dos processos de combustão e podem
ser formados de duas maneiras: (1) pela queima do nitrogênio existente no
combustível (NOx do combustível), que não é o caso do gás natural, ou (2) pela
oxidação em alta temperatura do oxigênio e do nitrogênio existente no ar usado
na combustão (NOx térmico). Neste caso, a formação do NOx térmico depende
da temperatura e das condições de combustão, tais como a concentração de
oxigênio e parâmetros de mistura.

o

A combustão de NOx pode ser controlada por combustores cuja tecnologia de
queima produza baixa emissão de NOx, caso em que se encaixa o equipamento
que será utilizado pela UTE.
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o

Medições das emissões de NOx, O2 e CO deverão ser realizadas nas chaminés,
visando ao acompanhamento do desempenho ambiental e do próprio processo de
combustão.

o

A medição contínua dos níveis de emissão de poluentes atmosféricos e a
apresentação periódica de seus resultados visará tanto o atendimento ao sistema
de gestão ambiental corporativo das usinas como ao sistema de automonitoramento do INEA.

o

Este plano de monitoramento deverá ter início quando do início dos testes para a
geração elétrica, e deverá se estender por todo o período de operação das usinas.

o

Deverão ser incluídas no presente plano todas as diretrizes de monitoramento
constantes do Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar apresentado do Volume
3 – Anexo 1 do presente EIA.

•

Monitoramento na fase de construção

O programa deverá monitorar a concentração de partículas totais em suspensão (PTS) e
partículas inaláveis (PI) presentes no ar durante as etapas de implantação do Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense, ou durante o período em que se julgar necessário. Deverá
ser feita a seleção dos Pontos de Monitoramento, Amostragem e Análises, Periodicidade das
Análises e Relatórios com os resultados do monitoramento, sendo estes enviados ao INEA.
•

Monitoramento na fase de operação

O programa deverá monitorar a concentração de partículas totais em suspensão (PTS) e
partículas inaláveis (PI) presentes no ar durante a etapa de construção e na fase de operação,
os poluentes convencionais tais como: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e
hidrocarbonetos (HC) para as operações onshore e mais: dióxido de enxofre (SO2), material
particulado total (MP) e compostos orgânicos voláteis (COV) para as operações offshore, ou
durante o período em que se julgar necessário. Deverá ser feita a seleção dos Pontos de
Monitoramento, Amostragem e Análises, Periodicidade das Análises e Relatórios com os
resultados do monitoramento, sendo estes enviados ao INEA.
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11.1.6.4 Resultados Esperados
Com a implantação do programa é esperado o acompanhamento das emissões
atmosféricas geradas na obra de modo que as mesmas não ultrapassem os padrões
estabelecidos na legislação em vigor.
11.1.6.5 Responsabilidade
A responsabilidade pela implementação do presente programa e ações acima descritas
será do empreendedor, com a possibilidade de estabelecimento de convênios com entidades
públicas e privadas, terceirização e/ou contratação de especialistas.
11.1.6.6 Cronograma de Execução
As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.6.7 Programa de Controle e Monitoramento de Emissões Sonoras
O controle e monitoramento de emissões sonoras são importantes para garantir a boa
convivência entre o empreendimento e a comunidade estabelecida na área de entorno. Seu
monitoramento verificará possíveis incômodos com os receptores mais sensíveis, notadamente
os habitantes da comunidade do entorno, buscando, desta forma, medidas para minimizar tais
impactos.
Destaca-se que a região prevista para implantação do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense situa-se em área que atualmente apresenta uso rural, porém, de acordo com a Lei
Municipal nº 228/2006, de 10/10/2006, o setor onde será instalado o empreendimento é definido
como área de expansão urbana.
11.1.6.8 Objetivos
O objetivo deste Programa é controlar a emissão de ruído em suas fontes geradoras e
monitorar os níveis de pressão sonora nos corpos receptores, notadamente a comunidade do
entorno, com vistas a minimizar a ocorrência do impacto de alteração da pressão sonora, durante
a construção e operação do empreendimento.
Além disso, a implementação do presente Programa tem por objetivo garantir que os
níveis de ruído sejam mantidos em conformidade com a legislação e as normas pertinentes.
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11.1.6.9 Escopo e Atividades
Este programa deverá contar com ações de controle, que visam minimizar e/ou eliminar
o impacto identificado, e medidas de monitoramento, que visam acompanhar os níveis de ruído
durante a implantação e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense verificando
a eficácia das ações de controle.
•

Ações de Controle na fase de construção
o

Manutenção periódica dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados, de
forma a minimizar os ruídos emitidos;

o

Manutenção e reposição de peças de desgaste; e

o

Evitar atividades geradoras de ruído durante o período noturno, assim como
transporte de equipamentos e maquinários, evitando incômodo aos moradores do
entorno.

Ressalta-se que para assegurar a saúde dos funcionários que irão trabalhar próximo às
fontes de ruídos e, em atendimento ao estabelecido na legislação trabalhista, serão utilizados
Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) ou Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s).
•

Ações de Controle na fase de operação
o

Os ruídos mais significantes produzidos durante a operação das atividades do
Parque Termoelétrico PNF serão provenientes do funcionamento das turbinas,
geradores e exaustores.

o

Adicionam-se a estes, os ruídos existentes (background) no local de implantação,
onde a principal fonte de emissão é trânsito automotivo na rodovia RJ 168, cujas
medições indicaram nível de ruído máximo de 67 dB(A).

o

De acordo com a legislação estadual e federal os equipamentos não poderão
emitir ruídos superiores a 85 db(A) a 1 m da fonte emissora. Por outro lado,
tratando-se de área rural desprovida de núcleos habitacionais, durante a operação
de cada usina, os níveis de ruído no ambiente externo poderão atingir valores
máximos de 70 db(A) durante o dia e 60 db(A) à noite conforme estabelece a NBR10151.
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o

Deverão ser estabelecidas medidas preventivas e procedimentos técnicoconstrutivos de forma a assegurar o cumprimento destas determinações legais,
justificando-se assim a necessidade deste programa de acompanhamento da
performance das atividades quanto ao nível de poluição sonora gerado durante
sua operação.

o

Deverá ser implantada uma rede de monitoramento de ruídos no entorno das
UTEs, quer sejam implantadas uma ou duas, devendo esta malha ser aumentada
proporcionalmente para o caso de instalação duas e das demais atividades
implantadas no Parque Termoelétrico.

•

Monitoramento na fase de construção

Deverão ser realizadas campanhas de monitoramento de ruído na área de influência
direta do empreendimento identificando possíveis incômodos aos receptores e indicando
medidas, com a utilização de medidor de nível sonoro de tipo I, a partir de pontos de
monitoramento pré-estabelecidos. Deverão também ser gerados relatórios de acompanhamento
com os resultados do monitoramento, sendo estes enviados ao INEA.
•

Monitoramento na fase de operação

Deverão ser realizadas campanhas de monitoramento de ruído na área de influência
direta do empreendimento identificando possíveis incômodos aos receptores e indicando
medidas, com a utilização de medidor de nível sonoro de tipo I, a partir de pontos de
monitoramento pré-estabelecidos. Deverão também ser gerados relatórios de acompanhamento
com os resultados do monitoramento, sendo estes enviados ao INEA.
11.1.6.10

Resultados Esperados

Com a implantação de medidas de controle deverá ser esperada a redução e/ou
estabilização dos níveis de ruídos normais para os equipamentos, máquinas e veículos utilizados
no empreendimento. Com o monitoramento será possível a indicação e adoção de medidas de
controle sempre que se constatar níveis acima dos padrões legais.
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11.1.6.11

Responsabilidades

A responsabilidade pela implementação do programa será do empreendedor, com a
possibilidade de estabelecimento de convênios com entidades públicas e privadas, e contratação
de especialistas.
11.1.6.12

Cronograma de Execução

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.7 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁREAS ALAGÁVEIS
As atividades de terraplanagem previstas para a fase de implantação e de operação do
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense poderá gerar alteração o padrão de escoamento
das águas superficiais, isto somente enquanto não for implantado o sistema de drenagem.
Na fase de operação, a pavimentação impermeável de pisos, alterarão a capacidade de
infiltração do solo, diminuindo as áreas de recarga, ou seja, as porções do terreno onde ocorre
a alimentação do aquífero pela infiltração das águas de superfície.
11.1.7.1 Objetivos
O presente Programa tem como objetivo acompanhar e monitorar as alterações no nível
da água subterrânea, em decorrência da implantação e da operação do empreendimento, mais
especificamente:
•

Obter a configuração morfológica das áreas do entorno imediato;

•

Monitorar as correntes e fluxos de água subterrânea (padrão de escoamento) no
terreno e no entorno imediato;

•

Monitorar o nível d’água subterrânea; e

•

Integrar as informações deste programa com os resultados do monitoramento das
águas subterrâneas.

11.1.7.2 Escopo e Atividades
•

Deverá ser realizado o levantamento topográfico da área do entorno imediato;
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•

Deverão ser realizados estudos hidrológicos de vazão abrangendo os períodos de
vazões máximas e mínimas. Dentro destes períodos será observado tanto o
comportamento das marés quanto a possível intrusão das águas salinas no lençol
freático.

•

Deverá ser realizado o monitoramento do nível da água subterrânea na área do
empreendimento e seu entorno, nos mesmos poços utilizados para o diagnóstico
ambiental de hidrogeologia.

•

O programa deverá iniciar-se antes do início das obras e continuar durante toda a
fase de implantação do empreendimento, além de dar continuidade na fase de
operação caso haja necessidade.

11.1.7.3 Responsabilidades
A responsabilidade pela implementação do programa e ações deverá ser do
empreendedor, com a possibilidade de estabelecimento de convênios com entidades públicas e
privadas, e contratação de especialistas.
11.1.7.4 Cronograma de Execução
As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.8 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE FÍSICOQUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DAS ÁGUAS DO MAR
11.1.8.1 Objetivos
O objetivo deste Programa é controlar a qualidade físico-química e bacteriológica em suas
fontes geradoras e monitorar os níveis dos parâmetros, com vistas a minimizar a ocorrência do
impacto de alteração da qualidade da água do mar, durante a construção e operação do
empreendimento.
Além disso, a implementação do presente Programa tem por objetivo garantir que a
qualidade físico-química e bacteriológica das águas do mar sejam mantidos em conformidade
com a legislação e as normas pertinentes.
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11.1.8.2 10.1.9.2 Escopo e Atividades
Será estabelecida uma rede de coleta de amostras de água na Praia de Barrinhas e esse
monitoramento será realizado durante a fase de construção e na operação do empreendimento.
Os resultados das análises deverão se enquadrar dentro do previsto na resolução
CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005.
O presente programa foi elaborado conforme as normas do Instituto Estadual do
Ambiente - INEA.
Assim sendo, o plano ora proposto prevê o monitoramento pela avaliação da qualidade
das águas, através do acompanhamento periódico da determinação de índices (ensaios)
indicativos do estado da água (campanhas de monitoramento).
Nas amostras ou pontos de amostragem deverão ser feitos os seguintes ensaios de
laboratório ou determinações locais:
TURBIDEZ:
A turbidez da água é a medida da sua capacidade em dispersar radiação. Os principais
responsáveis pela turbidez são as partículas suspensas (bactérias, fitoplancton, detritos
orgânicos e inorgânicos) e os compostos dissolvidos. Esta variável constitui-se em fator limitante
a penetração da luz, pois diminui o índice de transparência da água. A avaliação da turbidez será
feita através do turbinamento.
TRANSPARÊNCIA:
Do ponto de vista óptico, a transparência da água pode ser considerada o oposto da
turbidez. A transparência da água será avaliada no local, utilizando-se o disco de Secchi. A
profundidade de desaparecimento deste disco é proporcional à quantidade de compostos
orgânicos e inorgânicos no campo óptico.
TEMPERATURA:
A temperatura da água é um importante fator que atua sobre o metabolismo de todos os
seres vivos, através de sua influência nas reações químicas. Será avaliada no ponto de coleta
com auxílio de um termômetro de mercúrio ou de termistor.
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PH:

O pH apresenta estreita interdependência com as comunidades animais, vegetais e o
meio aquático. Isto ocorre porque as comunidades aquáticas interferem no pH (fotossíntese e
respiração), assim como o pH interfere de diferentes maneiras no metabolismo destas
comunidades. Esta variável atua diretamente nos processos de permeabilidade da membrana
celular, interferindo, portanto, no transporte iônico intra e extracelular, entre os organismos e o
meio. O pH será medido através de potenciômetro de campo ou com a utilização de papel
indicador de pH.
OXIGÊNIO DISSOLVIDO:
Dentre os gases dissolvidos na água o oxigênio é um dos mais importantes na dinâmica
e na caracterização de ecossistemas aquáticos. A sua importância deve-se ao fato de ser
indispensável ao processo respiratório dos organismos aeróbios.
As fontes de oxigênio para os ecossistemas aquáticos são a atmosfera e a fotossíntese,
enquanto, suas perdas estão relacionadas à decomposição da matéria orgânica, respiração de
organismos aquáticos, oxidação de íons e perdas para a atmosfera.
O balanço do oxigênio encontra-se estreitamente relacionado aos processos metabólicos
dos níveis de trofia e saprobia. Além da influência biógena, a solubilidade física e a capacidade
de captar oxigênio da atmosfera, são decisivos para o balanço do mesmo em ambientes
aquáticos.
No ar, o oxigênio encontra-se sempre presente em uma percentagem estável
(aproximadamente 20,94%), enquanto que na água, devido a sua baixa solubilidade, torna-se
um fator limitante. Tal fato torna este parâmetro muito importante no campo do controle da
poluição das águas.
A determinação de oxigênio dissolvido será feita pelo método de Winkler.
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO – DB0:
A demanda bioquímica de oxigênio é uma variável utilizada para indicar a quantidade de
matéria orgânica que é passível de ser oxidada (decomposta, degradada) por ação de
microorganismos. É determinada através da medida da quantidade de oxigênio dissolvido
utilizada pelos organismos quando da oxidação da matéria orgânica. Esta variável é fundamental
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para avaliar o efeito produzido pelo impacto de despejos domésticos ou industriais nos corpos
d’água.
COLIFORMES:
A análise dos coliformes serve como estimativa da presença de resíduos humanos e,
presumivelmente, patogênicos. Através dos níveis de coliformes fecais e totais presentes na
água, será possível avaliar a sua qualidade sob o ponto de vista sanitário. As análises de
coliformes totais e fecais serão efetuadas pelos métodos usuais em laboratório.
Para a realização deste controle serão analisadas inicialmente amostras bimensais
coletadas no nível médio da coluna d’água. Com a obtenção dos resultados das análises ao
longo do tempo, o programa de coleta de amostras irá se ajustando para então se adequar às
necessidades de controle.
11.1.8.3 Resultados Esperados
Com a implantação de medidas de controle deverá ser esperada a melhoria e/ou
manutenção dos padrões exigidos da qualidade da água do mar. Com o monitoramento será
possível a indicação e adoção de medidas de controle sempre que se constatar níveis acima dos
padrões legais.
11.1.8.4 Cronograma de Execução
As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.9 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
O programa de monitoramento das águas subterrâneas visa monitorar a qualidade das
águas subterrâneas nas fases de implantação e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense. Para isto deverão ser coletadas e analisadas amostras de águas subterrâneas.
11.1.9.1 Objetivos
O programa de monitoramento visa estabelecer os procedimentos para a realização da
avaliação da qualidade das águas subterrâneas no período de implantação e operação do
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense, verificando possíveis alterações em decorrência
do empreendimento.
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11.1.9.2 Escopo e Atividades
O monitoramento deverá ser iniciado na fase de implantação do empreendimento e
mantido durante toda a operação do mesmo, consistindo, portanto, em um monitoramento
contínuo.
A coleta, preservação, identificação e análise dos resultados obtidos deverão seguir a
metodologia consagrada na literatura especializada, com especificação do equipamento de
coleta e do método de preservação a ser empregado para cada parâmetro integrante do
subprograma.
As amostras deverão ser enviadas para laboratório cadastrado / credenciado pelo INEA
e ter os seus procedimentos de análise acreditados pela INMETRO ISO 17025.
As análises químicas deverão ser feitas seguindo a solicitação das fichas de amostragem,
através de metodologias consagradas mundialmente (Métodos USEPA e Standard Methods For
Examination of Water and Wastewater) da American Public Health Association, em sua mais
recente edição.
11.1.9.3 Resultados Esperados
Os resultados das análises laboratoriais deverão estar consubstanciados em laudos
específicos de cada campanha de amostragem e de cada ponto, incluindo:
•

Identificação do ponto por meio de coordenadas georreferenciadas;

•

Indicação dos resultados por parâmetro estabelecido;

•

Indicação do limite de detecção do método utilizado, que não deverá ser superior ao
limite estabelecido;

•

Explicitação do método de análise utilizado; e

•

Indicação dos parâmetros limite estabelecidos pela Resolução CONAMA n°
420/2009 e CONAMA nº 396/2008;

•

Indicação dos parâmetros cujos resultados estão em não conformidade com a
legislação acima referida;

Os resultados do monitoramento deverão ser apresentados ao INEA como parte
integrante dos relatórios periódicos de acompanhamento a ser encaminhados.
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11.1.9.4 Responsabilidades
A responsabilidade pela implementação do programa e ações deverá ser do
empreendedor, com a possibilidade de estabelecimento de convênios com entidades públicas e
privadas, e contratação de especialistas.

11.1.9.5 Cronograma de Execução
As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.10

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS SEDIMENTOS MARINHOS

O Programa visa monitorar a qualidade dos sedimentos marinhos nas fases de
implantação e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.10.1

Justificativas

Diversas atividades associadas às fases de construção e operação do empreendimento
poderão alterar a qualidade das águas e sedimentos marinhos. As principais atividades dessa
etapa que poderão gerar impactos dessa ordem são:
•

Movimentação embarcações;

•

Construção de enrocamentos de proteção;

•

Construção de atracação sem cais;

•

Construção da dutovia subterrânea;

•

Desmobilização de equipamentos e dispensa de pessoal no final da implantação;

•

Montagem de equipamentos de carga/descarga de gás e petróleo;

•

Estocagem de materiais sólidos;

•

Estocagem de líquidos e produtos e produtos químicos;

•

Estocagem de combustível e

•

Descarga de água das usinas termoelétricas.
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11.1.10.2

Objetivos

O programa de monitoramento visa estabelecer os procedimentos para a realização da
avaliação da qualidade dos sedimentos marinhos no período de implantação e operação do
empreendimento, verificando possíveis alterações de qualidade decorrentes das atividades
inerente ao empreendimento.
11.1.10.3

Escopo e Atividades

O monitoramento da qualidade dos sedimentos marinhos deverá englobar as seguintes
atividades: Seleção dos Pontos de Monitoramento; Periodicidade das Análises e Metodologia de
Amostragem e de Análises.
11.1.10.4

Resultados Esperados

Os resultados das análises laboratoriais deverão estar consubstanciados em laudos
específicos de cada campanha de amostragem e de cada ponto, incluindo:
•

Identificação do ponto por meio de coordenadas georreferenciadas;

•

Indicação do limite de detecção do método utilizado, que não deverá ser superior ao
limite estabelecido;

•

Indicação dos resultados por parâmetro estabelecido;

•

Explicitação do método de análise utilizado;

•

Indicação dos parâmetros limite estabelecidos pela legislação vigente; e

•

Indicação dos parâmetros cujos resultados estão em não conformidade com a
legislação vigente.

Os resultados do monitoramento deverão ser apresentados ao INEA como parte
integrante dos relatórios periódicos de acompanhamento a ser encaminhados.
11.1.10.5

Responsabilidade

A responsabilidade pela implementação do programa deverá ser do empreendedor, com
a possibilidade de estabelecimento de convênios com entidades públicas e privadas, e
contratação de especialistas.
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11.1.10.6

Cronograma de Execução

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.11
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA RESTINGA
(FAUNA E FLORA)
O Programa de Conservação e Monitoramento da Restinga visa minimizar os impactos
causados pelas atividades de implantação e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense à flora e fauna terrestre local. A implantação de um programa específico como este
evita que a supressão de exemplares de alto valor ecológico implique na redução significativa da
biodiversidade da região, bem como a intensidade dessas alterações que poderá ser conhecida
e controlada somente por meio da realização de monitoramentos contínuos da dinâmica
populacional de determinados grupos de fauna, utilizados como bioindicadores da qualidade
ambiental.
11.1.11.1

Justificativa

Monitoramentos periódicos são importantes ferramentas para avaliação e minimização
de impactos gerados por empreendimentos e para determinação de estratégias de conservação
de espécies, especialmente as endêmicas e as ameaçadas de extinção em algum grau. Na
impossibilidade de monitorar todos os grupos faunísticos, algumas espécies devem ser
selecionadas (Ibama, 1995), pois, embora cada espécie responda a seu ambiente de forma
individual, espécies com ecologias similares possivelmente reagem de modo similar, tornandose, portanto, bioindicadoras das condições ambientais de determinados habitats e ou da
biodiversidade de ecossistemas.
O monitoramento da flora na fase de construção e operação do empreendimento é
importante não somente para análise dos impactos causados pelo empreendimento, como
também para verificar alterações causadas por outros fatores, como, por exemplo, a introdução
de espécies exóticas e degradação por ações antrópicas.
11.1.11.2

Objetivo

•

Monitorar grupos da fauna que possam atuar como bioindicadores ambientais;

•

Mitigar impactos decorrentes da supressão vegetal e da eliminação de habitats sobre
a fauna local;
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•

Promover a conservação das espécies endêmicas e ameaçadas;

•

Controlar a proliferação de espécies invasoras;

•

Preservar a diversidade da flora da restinga;

•

Realizar o salvamento das espécies de importância ecológica;

•

Monitorar a vegetação da restinga, caracterizando alterações decorrentes da
implantação e operação do empreendimento;

•

Contribuir para o conhecimento científico sobre a flora regional.

11.1.11.3

Escopo e Atividades

As atividades que deverão ser realizadas para a conservação da flora e fauna são
descritas a seguir:
a) Identificação de matrizes: indivíduos que produzam frutos em abundância e atraiam
fauna nativa deverão ser selecionados como matrizes, fornecendo material genético para
reflorestamento;
b) Criação de banco de sementes: deverá ser criado um banco de sementes, o qual é
considerado um grande potencial para a conservação de espécies, uma vez que é um meio muito
eficaz de preservar a variabilidade genética existente;
c) Monitoramento da flora de restinga: a flora de restinga deverá abranger a vegetação
nativa da área.

Em relação à fauna as atividades que deverão ser realizadas são descritas a seguir:
a) Monitoramento da fauna terrestre: deverão ser efetuadas amostragens de fauna na
fase de planejamento das obras de implantação do empreendimento, a fim de obter dados de
distribuição e abundância relativa que permitam avaliar deslocamento das populações e sua
realocação.
b) Acompanhamento das obras de implantação: esta atividade refere-se ao alerta
permanente da equipe de meio ambiente, durante a implantação do empreendimento, à presença
de fauna nas áreas de obras. Os trabalhadores deverão ser orientados para que, no caso de
situação atípica, contatem imediatamente a equipe de meio ambiente.
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11.1.11.4

Resultados Esperados

Com a metodologia a ser utilizada para o monitoramento e os resultados obtidos, será
possível inferir, de forma sucinta, sobre as possíveis relações e alterações no quadro específico
da flora e fauna local. Especial atenção será dedicada às espécies ameaçadas, endêmicas e ou
de interesse ecológico.
11.1.11.5

Responsabilidades

A responsabilidade pela implementação do programa deverá ser do empreendedor, com
a possibilidade de estabelecimento de convênios com entidades públicas e privadas, e
contratação de especialistas.
11.1.11.6

Cronograma de Execução

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.12

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA

A Região Norte Fluminense, devido à sua formação quaternária, caracteriza-se pela
presença de inúmeras lagoas costeiras. Esses ecossistemas aquáticos são fundamentais para
a manutenção da estabilidade dinâmica hídrica local (Aguiaro & Caramaschi, 1996; Suzuki,
1997), além de servirem como refúgio e abrigo para a fauna silvestre, como por exemplo, as aves
migratórias (Lacerda, 1994).
Nesse sentido, o presente programa visa à manutenção da integridade biológica das
comunidades aquáticas, considerando a tipologia do empreendimento e as possíveis
interferências do mesmo no ambiente marinho e costeiro.
11.1.12.1

Objetivo

O objetivo geral do programa é monitorar a estrutura biológica do ambiente marinho do
entorno tanto na fase de construção como na fase de operação do empreendimento, bem como
da dinâmica populacional das macrófitas aquáticas na AID do empreendimento, levantando
informações técnicas necessárias para identificação e mitigação de possíveis impactos gerados
pela implantação e operação do empreendimento sobre os referidos ecossistemas aquáticos.
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•

Caracterizar e monitorar a estrutura de comunidades dos ecossistemas aquáticos na
AID e ADA do empreendimento em todas as suas fases (planejamento, instalação e
operação), identificando alterações nos padrões ecológicos e os fatores sensíveis
aos possíveis impactos;

•

Monitorar populações de macrófitas aquáticas, visando a obter informações
fundamentais para desenvolvimento de estratégias de controle de proliferação;

•

Contribuir para o conhecimento científico sobre os ecossistemas aquáticos
integrantes da área de influência do empreendimento.

11.1.12.2

Escopo e Atividades

Monitoramento da biota aquática através de estações e frequência de amostragem e
parâmetros biológicos.
11.1.12.3

Resultados Esperados

Com o monitoramento da biota aquática e os resultados obtidos será possível inferir sobre
o estado de conservação dos corpos hídricos amostrados e subsidiar a tomada de decisões por
gestores ambientais.
11.1.12.4

Responsabilidades

A responsabilidade de aplicação do programa deverá ser do empreendedor.
11.1.12.5

Cronograma de Execução

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.13

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUELÔNIOS

O Programa de Monitoramento de Quelônios que inclui a ocorrência de desova de
tartarugas marinhas deverá ser realizado em parceria com a Base TAMAR Bacia de Campos.
Essa parceria visa assegurar a utilização de métodos consagrados de conservação de tartarugas
marinhas, além da unificação de metodologias de registro e proteção destes organismos.
As instituições parceiras deverão ser responsáveis pela coordenação técnica do
programa, acompanhando sua implementação, orientando sobre a metodologia adotada e
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analisando os resultados obtidos frente a série histórica de dados e informações que possuem
sobre o tema.
A

equipe

responsável

pela

implementação

do

programa

responderá

pela

operacionalização da rede de monitores, o registro de ocorrências e a compilação das
informações e dados gerados no período.
A região do empreendimento é utilizada como rota migratória de quelônios marinhos,
além de constituir sítio notável de reprodução das tartarugas marinhas da costa brasileira. Sendo
assim, a implementação do programa é justificada pela possível interferência do fluxo de
embarcações relacionado às atividades do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.13.1

JUSTIFICATIVAS

O monitoramento periódico e o estudo das tartarugas marinhas e suas relações com as
atividades de construção e operação do empreendimento possibilitará prever possíveis
alterações na sua estrutura e comportamento reprodutivo e, no caso de impactos, permitirá a
tomada de medidas.
11.1.13.2
•

OBJETIVO
Fornecer subsídios para tomada de decisão de medidas mitigadoras no caso de
verificação de impactos;

•

Registrar todo e qualquer encalhe, mortandade ou outras ocorrências não
reprodutivas de quelônios marinhos na área monitorada;

•

Monitorar a distribuição, sazonalidade, abundância e ocorrência de espécies de
tartarugas

marinhas,

visando

obter

informações

fundamentais

para

o

desenvolvimento de estratégias para evitar impactos sobre essas populações;
•

Gerar informações que subsidiem propostas efetivas e eficientes buscando a
convivência harmônica entre o fluxo de embarcações e a biota marinha local;

•

Identificar possíveis impactos ambientais decorrentes do fluxo de embarcações sobre
a biota nectônica e o grau de interferência desta atividade; e

•

Fornecer dados para o banco de dados do Centro TAMAR/IBAMA.
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11.1.13.3

ESCOPO E ATIVIDADES

Deverão ser realizados treinamentos sobre as tartarugas marinhas existentes na área de
influência da atividade objetivando:
•

Capacitar os monitores de praia para a identificação das diferentes espécies de
quelônios;

•

Reconhecer ocorrências de desovas e eclosões de ninhos;

•

Reconhecer elementos básicos a serem registrados em caso de encalhes de
tartarugas marinhas;

•

Internalizar procedimentos de registro, coleta e conservação de material biológico; e

•

Transmitir conhecimentos sobre as ameaças e conservação das tartarugas marinhas
em todo o Brasil.

•

Encaminhar à base do Projeto TAMAR/ICMBio de Campos/RJ, em formulário próprio,
relatórios dos registros, atendimentos e procedimentos efetuados com os quelônios,
caso venham a ocorrer.

•

Apresentar ao Centro TAMAR/ICMBio, previamente ao início das atividades de
operação do terminal marítimo, o Programa de monitoramento de Quelônios para
execução do monitoramento dos mesmos contendo também o modelo do formulário
proposto.

•

Encaminhar ao Centro TAMAR/ICBIO os seguintes relatórios sobre as atividades
dosobservadores de bordo no navio draga: a) mensalmente, relatório, contendo a
compilaçãodos registros de interação e/ou acidentes com quelônios marinhos e dos
procedimentos efetuados com os animais e sua destinação; b) semestralmente,
relatório consolidando as informações e dados do período, com a avaliação dos
impactos e registro das medidas de mitigação adotadas para os mesmos; c) ao final
das operações de dragagem, relatório final com a consolidação de todas as
ocorrências, procedimentos, medidas adotadas para mitigação e análises dos
impactos e da eficácia das medidas mitigadoras.

•

Deverão ser realizadas também vistorias nas praias do entorno, de modo a abranger
toda a área de influência do empreendimento.
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•

Havendo ocorrência de desovas, nascimentos ou verificadas interferências sobre a
biota deverá ser providenciado imediato contato com os órgãos ambientais
responsáveis e prestado auxílio no socorro.

11.1.13.4

RESPONSABILIDADE PELA IMPLANTAÇÃO

A responsabilidade de aplicação do programa deverá ser do empreendedor.
11.1.13.5

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.14

PROGRAMA DE PROTEÇÃO FÓTICA DOS QUELONIOS

O Programa de Proteção Fótica dos Quelônios deverá ser realizado em parceria com a
Base TAMAR Bacia de Campos. Essa parceria visa assegurar a utilização de métodos
consagrados de conservação de tartarugas marinhas, além da unificação de metodologias de
registro e proteção destes organismos.
As instituições parceiras deverão ser responsáveis pela coordenação técnica do
programa, acompanhando sua implementação, orientando sobre a metodologia adotada e
analisando os resultados obtidos frente a série histórica de dados e informações que possuem
sobre o tema.
A

equipe

responsável

pela

implementação

do

programa

responderá

pela

operacionalização da rede de monitores, o registro de ocorrências e a compilação das
informações e dados gerados no período.
A região do empreendimento é utilizada como rota migratória de quelônios marinhos,
além de constituir sítio notável de reprodução das tartarugas marinhas da costa brasileira. Sendo
assim, a implementação do programa é justificada pela possível interferência da iluminação
relacionada às atividades do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.14.1

Justificativas

A necessária coexistência entre o empreendimento e a reprodução das tartarugas
marinhas é centrada na inclusão de um Sistema de Iluminação que reduza o impacto na região
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on shore e in water, tanto na fase de construção quanto de operação, conforme sugestões da
“Cartilha da Fotopoluição”.
11.1.14.2
•

Objetivo
Fornecer subsídios para tomada de decisão de medidas mitigadoras no caso de
verificação de impactos;

•

Gerar informações que subsidiem propostas efetivas e eficientes buscando a
convivência harmônica entre o empreendimento e a reprodução das tartarugas
marinhas;

•

Identificar possíveis impactos ambientais decorrentes da iluminação sobre a biota
nectônica e o grau de interferência desta atividade; e

•

Fornecer dados para o banco de dados do Centro TAMAR/IBAMA.

11.1.14.3

Escopo e Atividades

•

Implantação de Sistema de Iluminação para instalação e operação do
empreendimento na região onshore deverá ser caracterizado por lâmpadas de
baixa potência;

•

Controle sobre as áreas a serem iluminadas.

•

Implantação de luminárias externas orientadas no sentido Praia-interior em postes
de baixa altura com braços paralelos, vidro plano e luminárias com anteparo ou
embutidas em paredes ou tetos.

•

Implantação de Sistema de Iluminação Ecoeficiente, reduzindo o impacto de
iluminação artificial referente à área interna do empreendimento, adequando-se
assim ao um sistema de iluminação adequado a zona de desova de tartarugas
Marinhas conforme proposto pelo Centro TAMAR/ICMBio na “Cartilha da
Fotopoluição”.

•

A cartilha traz uma série de recomendações para iluminação baseado em oito
princípios destacados a seguir, com sugestões de exemplos eficientes na redução
do impacto (baseada em Witherington e Martin, (1996), Figura 9.1).
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Figura 9.1:Algumas das recomendações ilustrativas para instalações luminosas próximos de
área prioritária a conservação de tartarugas marinhas (modificado de Witherington e Martin, 1996).

•

Sistema de Iluminação durante instalação e operação do empreendimento na
região onshore (referente à área construída no terreno do empreendimento), deve
ser considerado Ecoeficiente, apresentando maior eficiência (lâmpadas de baixa
potência, como vapor de Sódio e/ou LED) e controle sobre as áreas a serem
iluminadas (Figura 9.1.A), como na utilização de bulbo luminoso embutido nas
luminárias (Figura 9.1.C).

•

Para as luminárias externas (vias de rolamento e calçadões), a iluminação deve
estar sempre orientada no sentido Praia-interior (Figura 9.1.B), em postes de baixa
altura com braços paralelos ao solo (90 graus), vidro plano e luminárias com
anteparo (Figura 9.1.D e 9.1.E). Para iluminação de varandas e fachadas,
recomendam-se luminárias embutidas em paredes e tetos (Figura 9.1.C).

•

Sistema de Iluminação Ecoeficiente, com lâmpadas de baixa potência, como
vapor de Sódio e/ou LEDs, controle sobre as áreas a serem iluminadas, postes
com braços paralelos ao solo e pouca altura (90%), vidro plano e luminárias com
anteparo, o comprimento de onda a ser emitido tanto na instalação como na
operação offshore do terminal portuário deve estar entre 560 µm a 600 µm, dentro
do chamado “verde-amarelo” e “amarelo-laranja”.

•

A área offshore - atracação sem cais, sem iluminação direta e a iluminação das
unidades onshore do Parque Termoelétrico baseado em uma limitação no
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comprimento de onda da fonte de iluminação entre 560 µm a 600 µm pode ser um
método eficaz de redução do impacto da fotopoluição na orientação dos neonatos
e na seleção de praia de desova das fêmeas, viabilizando assim a coexistência
entre empreendimento e conservação das tartarugas marinhas.
•

Para ás áreas offshore – atracação sem cais e embarcações atracadas, para que
não seja uma fonte constante de poluição fótica no ambiente marinho, precisarão
ter uma iluminação completamente ajustada segundo os princípios da redução da
fotopoluição (Figura 9.2.A), com iluminação na área de rolamento com postes em
meia-altura, menores que os anteparos (muretas na lateral da dos acessos),
ficando proibido o uso de faróis durante o período reprodutivo (setembro a abril).

Figura 9.2:. A. Possível solução para a atracação sem cais (área A, com iluminação na pista de rolamento,
sem o uso de faróis veiculares no período reprodutivo B. Resposta na orientação de neonatos de quatro
espécies (loggerhead (Caretta caretta), green turtle (Chelonia mydas), olive ridley (Lepidochelys olivacea)
e hawksbill (Eretmochelys imbricata)) para diferentes comprimentos de onda de fontes luminosas,
possível solução para o terminal portuário off shore (área B). Retirado de Witherington e Bjorndal (1996).
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•

A implantação de um Sistema de Iluminação que não atraia os neonatos de
tartaruga-cabaçuda, baseado em uma limitação no comprimento de onda da fonte
de iluminação, além das sugestões já utilizadas no ambiente onshore, tanto na
fase de construção como de operação. Para que a entrada massiva e natação
frenética dos neonatos não sejam influenciadas por fonte de iluminação no
azimute, o que retardaria a entrada de neonatos no ambiente oceânico com a
permanência destes por mais tempo na plataforma continental (e, portanto, maior
probabilidade de serem predados).

11.1.14.4

Responsabilidade pela Implantação

A responsabilidade de aplicação do programa deverá ser do empreendedor.
11.1.14.5

Cronograma de Execução

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense
11.1.15

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CAPTURA INCIDENTAL

O Programa de Redução de Captura Incidental deverá ser realizado em parceria com a
Base TAMAR Bacia de Campos. Essa parceria visa assegurar a utilização de métodos
consagrados de conservação de tartarugas marinhas, além da unificação de metodologias de
registro e proteção destes organismos.
11.1.15.1

Justificativas

A captura incidental, de acordo o TAMAR/ICMBio, é considerada atualmente a principal
ameaça às populações de tartarugas marinhas. No Brasil, assim como no resto do mundo, a
pesca do arrasto do camarão e com espinhéis em alto mar são dois dos principais tipos de pesca
que interagem com as tartarugas.
As tartarugas marinhas interagem com diversas modalidades de pesca artesanal e
industrial. Presas nos diversos tipos de redes e anzóis, não conseguem subir à superfície para
respirar e acabam desmaiando ou mesmo morrendo afogadas.
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Desta forma se necessária a coexistência entre o empreendimento, a atividade pesqueira
existente na região e as tartarugas marinhas justifica a implantação deste programa, em parceria
e nos padrões do TAMAR/ICMBio.
11.1.15.2

Objetivo

O presente Programa objetiva buscar a redução da captura incidental de tartarugas
marinhas pela atividade pesqueira.
11.1.15.3

Escopo e Atividades

O escopo do presente programa engloba as seguintes atividades:
•

Desenvolvimento de estratégias abrangentes.

•

Dimensionamento da estrutura pesqueira existente na área de influência do
empreendimento.

•

Busca, se necessário, de apoio institucional.

•

Ações de educação ambiental junto a comunidades pesqueira.

•

Orientação aos pescadores.

•

Desenvolvimento de novos recursos e apetrechos de pesca que possam
minimizar os efeitos da pesca sobre as populações e reduzir os índices de
capturas.

11.1.15.4

Responsabilidade pela Implantação

A responsabilidade de aplicação do programa deverá ser do empreendedor.
11.1.15.5

Cronograma de Execução

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense
11.1.16

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA LOCAL

Este programa visa incentivar a contratação de mão de obra local, por meio da
capacitação, de forma a:
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•

Minimizar a migração de mão de obra flutuante que poderá, consequentemente,
minimizar o aumento da pressão sobre a infraestrutura atual;

•

Contribuir, de fato, para que a geração de empregos internalize, para a população da
AID, os benefícios decorrentes da dinamização econômica;

•

Consolidar um polo industrial sustentado sobre um mercado de trabalho localmente
capacitado e, assim, menos dependente da importação de mão de obra de outras
regiões;

Assim, o presente programa busca suprir a demanda do empreendedor em consonância
à realidade do atual perfil de mão de obra disponível, por meio de sua capacitação e melhoria
dos padrões do mercado de trabalho.
11.1.16.1
•

Objetivos
Promover cursos de capacitação condizentes com o perfil atual da mão de obra
disponível na região;

•

Contribuir para que o maior número possível de mão de obra nas fases de
implantação e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense seja
oriunda de São Francisco de Itabapoana;

•

Contribuir para o maior aproveitamento possível da mão de obra da fase de
implantação na fase de operação.

•

Promover treinamento para capacitação e qualificação de profissionais em atividades
voltadas para as especificidades exigidas no Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense, desenvolvendo também suas habilidades com abordagens de formação,
aperfeiçoamento e atualização, visando complementar a formação educacional da
população da AID e instrumentalizá-los para o desempenho profissional, no que
demanda o mercado quanto à qualidade, produtividade e novas tecnologias,
oportunizando assim, sua maior participação social através da inserção no mercado
de trabalho.

11.1.16.2

Escopo e Atividades

As atividades desenvolvidas deverão:
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•

Identificar instituições de ensino existentes no município de São Francisco de
Itabapoana que possam vir a estabelecer parcerias com o empreendedor;

•

Elaborar e implantar uma política de capacitação e treinamento de mão de obra do
município voltada para as fases de instalação e operação do empreendimento.

•

Divulgar a política de capacitação e contratação de mão de obra através da mídia
local via Programa de Comunicação Social Integrada;

•

Instituir um banco de ofertas de trabalho em parceria com a prefeitura municipal para
fazer a divulgação e pré-seleção das oportunidades de trabalho e os pré-requisitos
necessários nas diferentes atividades e fases do empreendimento.

•

Promover cursos de capacitação dos residentes do município com pouca
qualificação, em complemento à formação educacional, visando qualificá-los e
enquadrá-los no perfil necessário para a fase de implantação do empreendimento;

•

Promover cursos específicos para a operação do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense, direcionado para população com maior qualificação, bem como para a
mão de obra desmobilizada na fase de implantação.

11.1.16.3

Resultados Esperados

O principal resultado esperado quando da realização deste programa é a consolidação
de um mercado de trabalho local que considere, em sua formação, o perfil atual da mão de obra
disponível na AID e AII e que seja harmônico com as exigências da nova estrutura produtiva.
11.1.16.4

Responsabilidade pela Implantação

A responsabilidade pela implantação do Programa de Capacitação da Mão de Obra Local
é do empreendedor em parceria com o poder público.
11.1.17

PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE PESQUEIRA

No Estado do Rio de Janeiro, um dos principais aportes de carga comercial do pescado
é a região Norte Fluminense, sendo elevada também a sua demanda regional.
Em paralelo a esse cenário da atividade de pesca da região, deve-se considerar que, com
o crescimento populacional esperado para a região, haverá um aumento na demanda também
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por recursos pesqueiros, que se caracteriza como importante fonte de proteína da população
local.
Assim, com base nessa situação em que, de um lado, se tem o aumento da pressão
sobre a atividade pesqueira e, de outro, se tem o aumento da demanda por recursos pesqueiros,
torna-se importante o diálogo com as colônias e associações de pesca locais.
11.1.17.1
•

Objetivos
Considerar os programas e ações já desenvolvidas pelos demais empreendedores
que tenham apresentado sucesso para com a comunidade pesqueira;

•

Realizar oficinas para esclarecimento da comunidade pesqueira quanto às suas
inseguranças; e,

•

Realizar oficinas para discussão conjunta das medidas de compensação, de forma a
absorver as reais demandas;

•

Auxiliar o órgão competente na disciplina do tráfego marítimo em áreas potenciais de
conflito de embarcações.

•

Integração com os demais empreendimentos que já estabelecem relações com a
comunidade pesqueira, de forma a dar continuidade aos trabalhos em andamento
que tenham boa repercussão junto à comunidade pesqueira;

•

Realização de parceria com a Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana;

•

Realização de oficinas, envolvendo pescadores de todas as colônias, associações e
ONGs atuantes na AID com os objetivos de esclarecer sobre a interferência que o
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense irá desenvolver sobre a área de pesca,
esclarecer dúvidas e incertezas e propor medidas de compensação.

11.1.17.2

Resultados Esperados

O Programa de Apoio à Atividade Pesqueira busca ter como seus resultados a absorção
e consideração dos reais interesses da comunidade de pesca afetada pela operação do
empreendimento. Assim, os resultados desse processo vão no sentido de incentivar o
desenvolvimento da atividade pesqueira regional.
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11.1.17.3

Responsabilidades

A responsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor.
11.1.17.4

Cronograma de Execução

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.18

PROGRAMA DE CONTROLE E MELHORIA DO TRÁFEGO

A implantação e operação de empreendimentos de grande porte, como o Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense, gera potencialmente um grande aumento do tráfego local,
devido ao transporte de material e de pessoal, podendo assim comprometer a trafegabilidade
dos veículos neste sistema viário local e ramais de entorno.
Em função deste aumento do fluxo de transporte gerado principalmente pelo transporte
de pessoas durante a operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense e pelo
transporte de trabalhadores em ambas as fases, foi estabelecido o Programa de Controle e
Melhoria do Tráfego.
11.1.18.1

Objetivos

O Programa de Controle e Melhoria do Tráfego tem como objetivo principal disciplinar e
monitorar o tráfego de veículos gerado pelas atividades de implantação e operação do
empreendimento, por meio de estratégias de manutenção e melhorias da malha viária
relacionadas às condições de conforto e de segurança de usuários das vias e de pedestres.
11.1.18.2

Escopo e Atividades

As ações previstas para este programa atingem, diretamente, a população do município
de São Francisco de Itabapoana, em especial as localidades limítrofes às rotas de acesso ao
Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense. As atividades que deverão ser desenvolvidas
para a realização deste programa são:
•

Educação e divulgação das leis de trânsito;

•

Controle dos veículos de carga;

•

Fiscalização da circulação de cargas perigosas no empreendimento;
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•

Implantação de sinalização horizontal e vertical de alerta e de controle no
empreendimento e seu acesso;

•

Umectação das vias internas não pavimentadas do empreendimento;

•

Monitoramento de acidentes de trânsito e de atropelamento de animais na rodovia
junto ao acesso ao empreendimento.

11.1.18.3

Resultados Esperados

Os resultados esperados com a efetiva implantação do Programa de Controle e Melhoria
do Tráfego estão relacionados à minimização dos impactos negativos associados ao aumento
do tráfego de no acesso direto ao empreendimento.
11.1.18.4

Responsabilidades

A responsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor em parceria com
o poder público.

11.1.19

PLANO DE APOIO AO PLANEJAMENTO URBANO

O Plano de Apoio ao Planejamento Urbano busca orientar o empreendedor nas
discussões com o poder público, defronte aos resultados que o Programa de Monitoramento
Socioeconômico e Urbano do Entorno poderá gerar, referente às pressões sobre infraestrutura
e uso e ocupação do solo no município de São Francisco de Itabapoana.

11.1.19.1

11.1.17.1 Justificativas

Os resultados a serem fornecidos pelo Programa de Monitoramento Socioeconômico do
Entorno deverão ser tratados e discutidos entre o poder público e o privado, no âmbito do Plano
de Apoio ao Planejamento Urbano.
O poder público, no que diz respeito aos seus deveres sobre a garantia da qualidade dos
serviços urbanos e da infraestrutura para a população, deverá estabelecer diálogo com o
empreendedor, no âmbito do planejamento urbano, uma vez consideradas suas ferramentas
institucionais. O cenário político local, em decorrência das transformações espaciais que o
município irá sofrer quando da instalação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense,
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deverá administrar os impactos negativos e positivos sobre a infraestrutura e os equipamentos
urbanos do município em estudo.
11.1.19.2
•

Objetivos
Promover a articulação com as três esferas do governo para o planejamento de
saneamento ambiental, habitação, educação, saúde e transporte público no
município em estudo;

•

Promover forte articulação entre o empreendedor e o setor público, visando
possibilidades de Parceria Público Privada;

•

Orientar investimentos públicos e privados nas áreas de infraestrutura e serviços
sociais;

•

Promover desenvolvimento urbano condizente com o crescimento econômico.

11.1.19.3

Escopo e Atividades

Realizar Planejamento Habitacional, incluindo toda a infraestrutura urbana e serviços
associados, como saneamento básico, transporte público, áreas de lazer, serviços de educação,
saúde e segurança, associados para a fase de operação do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense.
Nestes termos, estando munido de diretrizes e estratégias próprias, o empreendedor, na
definição em conjunto com o poder público sobre o local a ser planejado para habitação dos
trabalhadores da fase de operação, poderá discutir com embasamento técnico, as melhores
alternativas frente às pressões diagnosticadas no Programa de Monitoramento Socioeconômico
e Urbano do Entorno.
11.1.19.4

Resultados Esperados

Tem-se como resultados esperados do programa a realização de parcerias para
execução dos estudos de alternativas para o planejamento habitacional dos trabalhadores da
fase de operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
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11.1.19.5

Responsabilidades

A responsabilidade pela implantação do programa deverá ser do poder público em
parceria com o empreendedor.
11.1.19.6

Cronograma de Execução

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.20

PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

11.1.20.1

Justificativa e Objetivo

A Segurança e Saúde no Trabalho devem ser garantidas através de um planejamento e
controle adequados quanto aos serviços e métodos corretos de trabalho e fornecimento de
equipamentos e veículos compatíveis com o tipo de obra.
Este planejamento visa a preservação da integridade física e mental dos trabalhadores,
além da preservação das instalações e equipamentos e da melhoria da qualidade do meio
ambiente de trabalho.
De forma a cumprir as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3214/78, do Ministério
do Trabalho e Emprego, bem como, os procedimentos internos do construtor do empreendimento
quanto a saúde e segurança do trabalho serão implantados os Programas de Saúde e
Segurança.
Tais programas visam garantir e estimular a atuação das CIPA’s (Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes) e garantir a disponibilidade de EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual) em qualidade e quantidade necessárias.
11.1.20.2

Metodologia

As empresas construtoras do empreendimento, através de seus Diretores, Gerentes
Líderes, Engenheiros, Técnicos e Mestres de Obra, difundirão as práticas corretas de Segurança
e Saúde no Trabalho como uma atividade essencial na execução das obras.
O Gerente Geral de Obra e sua equipe serão os responsáveis pela execução dessa
política de saúde e segurança, bem como pela observância às normas e procedimentos dentro
das áreas sob sua responsabilidade.
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As empresas construtoras utilizarão todos os recursos necessários para a garantia de um
ambiente e trabalho seguros, isentos de riscos e com padrão adequado de instalações. Também
será considerada ferramenta indispensável ao desempenho do trabalho os equipamentos de
proteção individual e seu uso correto, por todos os empregados, sem exceção, além de se exigir
de firmas contratadas e sub-empreiteiros, o fiel cumprimento das normas de segurança por elas
estabelecidas, bem como as demais exigências legais vigentes.
11.1.20.3

•

Atividades do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho

Elaborar e controlar, junto com a Gerência Geral de Obra, os programas de
Segurança e Saúde no Trabalho, bem como avaliar os resultados;

•

Supervisionar e orientar tecnicamente os colaboradores nas respectivas áreas,
observando as Normas e Procedimentos estabelecidos no Programa de Saúde e
Segurança;

•

Promover, juntamente com o Programa de Educação ambiental e Comunicação
Social, a realização de atividades de conscientização, educação e orientação com
relação à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao meio ambiente
circunvizinho;

•

Registrar e analisar os acidentes, investigando as suas possíveis causas e propondo
medidas corretivas;

•

Manter cadastro atualizado de acidentes de trabalho e atendimentos ambulatoriais;

•

Emitir relatórios mensais padronizados sobre a área de saúde e segurança do
trabalho;

•

Orientar e acompanhar os trabalhos da CIPA e da elaboração do Mapa de Risco da
Obra;

•

Especificar tecnicamente os EPI’s, garantindo a disponibilidade adequada em cada
unidade da obra;

•

Efetuar inspeções nos equipamentos e máquinas, extintores de incêndio e áreas de
trabalho, analisando os riscos de acidentes e propondo medidas preventivas e/ou
corretivas;

•

Esclarecer e exigir das empresas contratadas ou sub-empreiteiras, a observância
das normas e procedimentos de Saúde e Segurança no Trabalho.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
11. PLANOS E PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
11.54

11.1.20.4

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S)

Os EPI’s destinados a proteger a saúde e integridade física do trabalhador serão
fornecidos gratuitamente e de acordo com o nível de risco a que cada trabalhador estiver exposto.
Todo o EPI, de fabricação nacional ou importado a ser adquirido, deverá possuir
Certificado de Aprovação - CA, aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com cópia
xerox arquivada na obra, à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho.
As empresas construtoras da obra deverão, além de adquirir os equipamentos de
proteção adequados, treinar os trabalhadores quanto ao seu uso correto e substituí-los
imediatamente quando danificados os extraviados.
Serão fornecidos aos trabalhadores os seguintes EPI’s básicos, de uso obrigatório:
•

Capacete de segurança;

•

Botas em PVC impermeáveis (para locais úmidos ou molhados);

•

Botas de couro (locais secos);

•

Uniformes (padrão da empresa);

•

Cinto de segurança (para trabalhos acima de 2,00 m);

•

Óculos de proteção (para locais com grande concentração de poeira);

•

Protetor auricular (ruído excessivo)

•

Luvas de raspa (serviços com marreta, talhadeira, ponteira, vidros);

•

Luvas de PVC (argamassa, solvente, tintas);

•

Luvas de borracha isolante (equipamentos e circuitos elétricos energizados).

11.1.20.5

Atividades Educativas de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho

Serão desenvolvidas as seguintes atividades:
•

Palestras de Integração de Segurança;

•

Diálogo Diário de Segurança (reuniões em campo antes do início de cada serviço);

•

Curso para Coordenadores de Obra;

•

Curso de Prevenção e Combate à Incêndio;

•

Curso da CIPA;

•

SIPAT (Seminário sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho).
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11.1.20.6

Responsabilidades

A responsabilidade pela implantação do programa deverá ser do operador de cada
atividade implantada no Parque Termoelétrica PNF.
11.1.21

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.22

PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES

Nas áreas de obra existem diversos pontos de acumulação de água, seja por depressões
do terreno, seja por meio de recipientes tais como latas, latões, vasilhames, caixas d’água, assim
como restos de materiais, produtos e alimentos que se constituem uma farta oferta de
alimentação que estimulam a presença desses vetores na área de obra.
O controle desses possíveis focos evitará a proliferação de doenças transmitidas por
esses vetores, tanto pelo público interno da obra, quanto pela população circunvizinha a mesma.
Desta forma, o Programa de Controle de Vetores visa eliminar os focos de proliferação
de mosquitos e roedores na área de obra, durante a fase de construção e operação do
empreendimento.
11.1.22.1

Metodologia

Deverão ser identificadas todas as áreas de depressão do terreno que estiverem
acumulando água, as quais terão que ser drenadas ou aterradas.
Todos os recipientes como latas, latões, garrafas e vasilhames que possam acumular
água deverão ser recolhidos e armazenados em área coberta, além de serem “emborcados”.
Todas as caixas d’água e reservatórios terão que ter, obrigatoriamente, tampas
adequadas para evitar a penetração de vetores.
Toda a área de obra terá uma sistemática de disposição, armazenamento e recolhimento
dos resíduos sólidos (lixo) e de qualquer outra fonte de alimento que estimule a presença de
roedores.
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Em pontos estratégicos na área de obra, serão colocadas lixeiras – padrão, dotadas de
sacos plásticos, os quais serão recolhidos diariamente e encaminhados para caçambas de maior
volume, em ponto central da área, as quais serão recolhidas, regularmente, pelo sistema
municipal de coleta urbana.
11.1.22.2

Frequência

Essa sistemática de recolhimento de resíduos sólidos e verificação de pontos de
acumulação d’água deverá ser efetivada diariamente.
11.1.22.3

Responsabilidades

A responsabilidade pela implantação do programa deverá ser do operador de cada
atividade implantada no Parque Termoelétrica PNF.
11.1.22.4

Cronograma de Execução

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante as fases de construção
e operação do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
11.1.23

PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO CANTEIRO DE OBRAS

Toda obra de construção civil possui riscos que são inerentes as suas atividades, tanto
para aqueles que nela trabalham, como para o público externo, que se movimenta ao redor da
mesma, podendo comprometer a integridade física e mental dessas populações, além de gerar
prejuízos materiais.
Essas possibilidades de risco, muitas vezes estão associadas diretamente à sinalizações
deficientes de áreas de circulação de pedestres e de movimentação de máquinas, equipamentos
e veículos, devendo-se estabelecer de forma adequada, os limites de velocidade em cada trecho
de obra, assim como assegurar pontos seguros de travessia de pedestres contribuindo, desta
forma, para evitar ou minimizar esses possíveis acidentes.
Assim sendo, o Programa de Sinalização Viária do Canteiro de Obras visa a promover a
adequada sinalização viária, buscando minimizar os riscos de acidentes com o público interno e
externo à obra.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
11. PLANOS E PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
11.57

11.1.23.1

Metodologia

Será feito um levantamento de todos os trechos de obra que servirão de acesso para
veículos, máquinas e equipamentos, os quais serão sinalizados por meio de placas verticais,
pintadas com tintas refletivas, as quais indicarão o sentido do fluxo (mão e contramão), além das
velocidades limites em cada trecho, fixadas em locais de fácil visualização.
Serão instalados, junto aos trechos que requeiram limites de velocidade reduzida,
sonorizadores fixados nos pisos, como forma de sinalização horizontal de alerta e atenção para
os condutores de veículos, máquinas e equipamentos.
Nas áreas de circulação de pedestres, serão colocados tapumes para proteção, sendo
esses acessos sinalizados por meio de placas verticais, padronizadas.
Nos trechos de travessia de pedestres, haverá, além da sinalização vertical, uma outra
horizontal de piso, por meio de faixas pintadas com tintas refletivas.
11.1.23.2

Material a ser utilizado

•

Sinalizadores móveis;

•

Sinalizadores de bloqueio, em madeira;

•

Sinalizadores elétricos de alta intensidade;

•

Cones;

•

Placas verticais;

•

Faixas horizontais;

•

Tapumes.

11.1.23.3

Responsabilidades

A responsabilidade pela implantação do programa deverá ser do empreendedor.
11.1.23.4

Cronograma de Execução

As atividades deste programa deverão ser desenvolvidas durante toda a fase de
implantação das atividades do Parque Termoelétrico Porto Norte Fluminense.
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11.1.24

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE MOTORES

Será desenvolvido um programa de manutenção e regulagem dos motores dos
equipamentos e veículos visando a redução das emissões atmosféricas e a redução dos níveis
de ruído durante a execução das obras.
11.1.24.1

Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem

Serão desenvolvidos ações e treinamentos que permitam a compreensão e
desenvolvimento de sistema que possibilite mesmo que em pequenas proporções, a reutilização
de materiais, diminuindo assim a quantidade de lixo que deverá ir para o vazadouro público, além
do estabelecimento do sentimento preservacionista.
No contexto de otimizar recursos, reduzir custos e não comprometer a qualidade
ambiental ainda existente mostra-se de grande importância práticas rotineiras de uso adequado
de materiais bem como a reciclagem de materiais sem uso prático para o empreendimento.
11.1.24.2

Procedimentos Básicos

Criar rotinas de uso adequado de recursos e materiais bem como de sua reutilização e
quando não apresentarem mais uso prático no empreendimento, que sejam encaminhados para
empresas ou cooperativas recicladoras. Poderão também ser criados e distribuídos pelas
diversas dependências do empreendimento tanto na fase de construção como de operação,
estruturas (containers) que possam receber seletivamente materiais já devidamente separados.
11.1.24.3

•

Metodologia a ser adotada

Identificação dos recursos / materiais utilizados e passíveis de reutilização e ou
reciclagem.

•

Criação de rotinas de reutilização de materiais / recursos.

•

Disseminar entre os funcionários as rotinas de reciclagem em cada departamento /
setor da obra / empreendimento, visando a menor geração possível de resíduos não
reaproveitáveis.

•

Contatos com empresas/cooperativas que desenvolvam trabalhos com a reciclagem
de materiais.

•

Criação de estruturas e locais associados ao depósito/descarte de matérias
recicláveis.
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
11. PLANOS E PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
11.59

11.1.24.4

Responsabilidades

A responsabilidade pela implantação do programa deverá ser do empreendedor.
11.1.24.5

Cronograma de Execução

Este Programa deve ser iniciado na fase de construção, devendo perdurar por toda essa
fase e continuar por toda a fase de operação, devendo o Programa ser adaptado ao novo público
alvo, que consistirá nos usuários do Empreendimento.
11.1.25

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Os empreendimentos de grande porte, tanto em sua fase de construção como na sua
fase de operação preocupam-se com seus usuários, funcionários, operários e subcontratados no
sentido de que os mesmos estejam mais bem informados sobre a importância das questões
ambientais envolvidas no processo de construção e operação do empreendimento. Agindo
assim, evitam-se diversos problemas relacionados tanto ao desperdício de material, trazendo
uma economia significativa, quanto àqueles ditos ambientais como remoção de vegetação,
degradação ambiental, perturbação na vizinhança, acidentes de trabalho, entre outros.
Dessa forma, com uma correta orientação aos trabalhadores em geral, feita através de
um conjunto de atividades específicas destinadas à prevenção de impactos durante a obra, o
empreendimento, irá fornecer de maneira clara e objetiva, as informações necessárias sobre a
obra/empreendimento, os programas ambientais previstos, bem como a necessidade de se
proteger o patrimônio ambiental local da obra.
A implementação dessas ações de educação ambiental demandará o desenvolvimento
de encontros, palestras e reuniões com a população da obra, tendo em vista estabelecer uma
mudança de comportamento frente à proteção ambiental e uma melhor qualidade no local de
trabalho, trazendo benefícios para todos.
11.1.25.1

Procedimentos Básicos

Criação de um programa formal e informal, por meio de palestras periódicas, instalação
de cartazes e placas em todas dependências do empreendimento na fase de construção e
posteriormente na fase de operação somada a distribuição de filipetas/mala direta objetivando:
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•

Orientar a população envolvida com o empreendimento a importância da preservação
ambiental, analisando as medidas mitigadoras e de controle propostas, os cuidados
na disposição dos resíduos sólidos e efluentes, o relacionamento com as
comunidades vizinhas, a saúde e a segurança;

•

Orientar os trabalhadores, operários e futuro moradores sobre os locais susceptíveis
de se tornarem criadouros de vetores de transmissão de doenças;

•

Desenvolver valores sócio ambientais, sentimento de interesse pelo ambiente e
motivação para tomar parte na tarefa de conservá-lo.

11.1.25.2

Metodologia

A metodologia a ser adotada irá contemplar o planejamento participativo das ações do
programa, envolvendo os diversos níveis hierárquicos da população envolvida com o
empreendimento.
Como dinâmica de trabalho, serão promovidas palestras e reuniões, quando também
serão distribuídos material informativo/educativo, especialmente elaborado para este fim.
11.1.25.3

Ações Propostas

•

Identificação dos públicos-alvo;

•

Caracterização cultural de cada público-alvo;

•

Seleção das informações básicas a serem transmitidas;

•

Elaboração de informações palatáveis para cada público-alvo;

•

Criação dos instrumentos de comunicação (palestras, cartazes, painéis, filipetas);

•

Implementação dos instrumentos de comunicação.

11.1.25.4

Responsabilidades

A responsabilidade pela implantação do programa deverá ser do empreendedor.
11.1.25.5

Cronograma de Execução

Este programa deve ser iniciado na fase de construção, devendo perdurar por toda essa
fase e continuar por toda a fase de operação, devendo o mesmo ser adaptado ao novo público
alvo, que consistirá dos usuários do Empreendimento.
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11.1.26

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL INTEGRADA

A implantação de empreendimentos de grande porte traz a reboque, via de regra, a
atração de segmento populacional que vem em busca da oportunidade de emprego ou algum
tipo de geração de renda. Neste sentido, este Programa justifica-se mediante a necessidade de
que sejam adotadas medidas mitigatórias relacionadas (1) a possibilidade de vir a ocorrer
aumento da população de baixa renda nas comunidades subnormais localizadas próximas às
obras do empreendimento, fruto do surgimento de novas oportunidades de trabalho
considerando (2) o aumento do número de empregos diretos e indiretos e (3) a possibilidade de
virem a ocorrer casos de dengue no canteiro de obras.
Assim sendo, o Programa de Comunicação Social, em articulação com órgãos
governamentais, visa informar à população da importância do empreendimento para o
desenvolvimento socioeconômico da região e das medidas necessárias à sua implantação.
11.1.26.1
•

Objetivos
Evitar o crescimento do quantitativo populacional de baixa renda que reside nas
comunidades localizadas mais próximas ao empreendimento, esclarecendo sobre as
demandas para alocação de mão-de-obra na fase de construção, evitando
sentimentos de expectativas que não venham a ser atendidos, pelo menos nesta
etapa do empreendimento, acabando por gerar novo contingente de desempregados
na comunidade, com agravo sobre o cenário sócio ambiental já conhecido;

•

Esclarecer sobre as fases sequenciais de desenvolvimento, informando sobre o
número de empregos estimados que poderão ser gerados na fase de operação do
empreendimento;

•

Aproveitar o uso da mão-de-obra da população já residente nestas comunidades,
gerando emprego e renda;

•

Otimizar o uso da mão-de-obra local para serviços que possam ser prestados para o
canteiro de obras, possibilitando maior geração de renda, com a utilização das
habilidades locais como preparo de “quentinhas”, venda de doces caseiros,
distribuição de informes dentro das comunidades, através das associações de
moradores e prestação de outros serviços variados;

•

Contribuir para evitar o aumento dos casos de dengue nas comunidades localizadas
mais próximas ao canteiro de obras.
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11.1.26.2
•

Ações Propostas na Fase de Construção
Promover a instalação de Central de Informações no canteiro de obras (antes do
início das intervenções);

•

Elaborar material informativo sobre o número de empregos diretos e indiretos que
estarão estimados para a fase de construção;

•

Elaboração de cartazes e informes sobre (1) a previsão do número de empregos
diretos e indiretos que deverão ser oferecidos durante a fase de obras, (2) os
procedimentos que serão adotados para seleção e contratação, (3) os períodos
adicionais, de experiência e prazos de prorrogação;

•

Estabelecer contato com as associações de moradores;

•

Elaboração de cartilhas, contendo o maior número possível de informações
ilustrativas sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue a serem distribuídas
nas associações de moradores das comunidades já mencionadas, bem como no
canteiro de obras.

•
11.1.26.3

Implementação dos instrumentos de comunicação.
Responsabilidades

A responsabilidade pela implantação do programa deverá ser do empreendedor.
11.1.26.4

Cronograma de Execução

Este programa deve ser iniciado na fase de construção, devendo perdurar por toda essa
fase e continuar por toda a fase de operação, devendo o mesmo ser adaptado ao novo público
alvo, que consistirá nos usuários do Empreendimento.
11.1.27

PROGRAMA DE CONTROLE DE ACIDENTES SOCIOAMBIENTAIS

Este Programa justifica-se, pela necessidade de ser adotado um conjunto de medidas
referentes a minimização de situações que estejam associadas à possíveis acidentes quer no
âmbito social, quer no ambiental, quais sejam, (1) interferências temporárias sobre a população
que reside próxima ao empreendimento a partir da elevação do nível de ruído e particulados no
ar devido ao tráfego de caminhões e uso de maquinários diversos, (2) possibilidade de vir a
ocorrer casos de dengue no canteiro de obras, (3) possibilidade de virem a ocorrer interferências
temporárias sobre a faixa marginal de proteção dos corpos hídricos.
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11.1.27.1
•

Objetivos
Evitar acidentes nas obras, de modo geral, a partir da adoção de normas preventivas
operacionais;

•

Evitar o aumento do número de ocorrências de dengue não só no canteiro de obras
como na área de influência direta do empreendimento como um todo;

•

Evitar agravos sobre o quadro de saúde pública da comunidade que se encontra
próxima ao empreendimento;

•

Evitar a sobrecarga no Hospital Municipal e nos demais postos de saúde;

•

Evitar um quadro de poluição hídrica.

11.1.27.2
•

Ações Propostas
Constituição e implementação da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes;

•

Elaboração e distribuição de folhetos informativos sobre prevenção de acidentes de
trabalho nas obras e prevenção da dengue;

•

Colocação de placas informativas no canteiro de obras, próximo aos corpos hídricos,
de maneira a orientar para procedimentos que devem ser evitados sob pena de virem
a ocorrer maiores prejuízos ambientais.

11.1.27.3

Responsabilidades

A responsabilidade pela implantação do programa deverá ser do empreendedor.
11.1.27.4

Cronograma de Execução

Este programa deve ser iniciado na fase de construção, devendo perdurar por toda essa
fase e continuar por toda a fase de operação, devendo o mesmo ser adaptado ao novo público
alvo, que consistirá nos usuários do Empreendimento.
11.1.28

PROGRAMA DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO

Os estudos realizados no âmbito deste EIA do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense não foram identificados registro de sítios arqueológico em sua área de inserção e
nem em sua área de influência direta.
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Porém como existem registros de ocorrência de sítios arqueológicos em sua área de
influência indireta, será elaborado e implantado durante a construção das atividades que compõe
o Parque este programa visando acompanhar a construção para o caso de eventual surgimento
de algum vestígio durante a construção.

11.1.29

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR

A Análise de Risco contida neste estudo, recomenda a implantação de um Programa de
Gerenciamento de Risco de processo para as operações do terminal de navios de GNL.
11.1.29.1

OBJETIVOS

A função do Plano de Gerenciamento de Riscos é definir como serão conduzidas as
atividades de Gestão de Risco, ou seja, informar quais serão as medidas adotadas pela empresa
para lidar com as possíveis ameaças ou oportunidades.
O Programa de Gerenciamento de Riscos define como serão conduzidas as atividades
de Gestão de Risco. Ele define a metodologia utilizada para gestão de riscos, os papéis e
responsabilidades, a orçamentação, os prazos, as categorias de riscos, o apetite ao risco,
probabilidade

e

impacto

das

ameaças/oportunidades,

formatos

de

relatórios

e

o

acompanhamento dos riscos.

11.1.29.2

AÇÕES PROPOSTAS

• Definir como a gestão de riscos será executada, monitorada e controlada, desde o
planejamento até o monitoramento;
• Garantir que o grau, o tipo e a visibilidade do gerenciamento de riscos sejam
proporcionais tanto aos riscos como à importância para a organização e para as
demais partes interessadas. Isso porque não faz sentido gastar recursos para
gerenciar riscos que não possuem tanta relevância para o negócio em si ou aos seus
stakeholders.
• O Plano de Gerenciamento de Riscos deve descrever como os riscos serão analisados
e como serão comunicados os resultados dos processos de Gestão de Riscos.
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• Registro dos riscos em suas etapas:
• Planejamento da Gestão de Riscos
• Identificação do risco
• Análise qualitativa de riscos
• Análise quantitativa de riscos
• Planejamento de respostas aos riscos
• Implementação dos planos de respostas aos riscos
• Acompanhamento dos riscos
• Além do risco em si, é fundamental documentar as estratégias adotadas
para gerenciamento de cada risco bem como a eficácia de cada uma. Devese registrar aqui também as lições aprendidas.
• O PGR deve incluir os seguintes itens:

11.1.29.3

•

Metodologia,

•

Papéis e responsabilidades,

•

Orçamento,

•

Prazos,

•

Categorias de riscos,

•

Apetite ao risco das partes interessadas,

•

Definições de probabilidade e impacto de riscos,

•

Matriz de impacto e probabilidade,

•

Formatos de relatórios e

•

Acompanhamento dos riscos

RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pela implantação do programa deverá ser do empreendedor.
11.1.29.4

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Este programa deve ser iniciado e perdurar por toda a fase operação do empreendimento.
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11.1.30

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS - PAE

A Análise de Risco contida neste estudo, recomenda a implantação de um Plano de Ação
de Emergências- PAE, como parte integrante do gerenciamento de risco de processo para as
operações do terminal de navios de GNL.
11.1.30.1

OBJETIVOS

O PAE tem como objetivo determinar as ações de resposta do empreendedor durante
possíveis emergências, tais como: vazamentos, explosões, incêndios, desastres naturais como
terremotos, tempestades, inundações, furacões, dentre outros.
Este plano se configura em um documento onde são estabelecidas as possíveis
emergências dentro e fora das instalações e os de procedimentos técnicos e organizacionais a
serem adotados para reduzir os efeitos e danos às pessoas, propriedade e ao meio ambiente.
O Plano de Ação de Emergência – PAE é parte integrante de um Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR), de modo que as tipologias acidentais, os recursos e as ações
necessárias para minimizar os impactos possam ser adequadamente dimensionados.
11.1.30.2
•

AÇÕES PROPOSTAS

Fornecimento de um conjunto de diretrizes, dados e informações que propiciem as
condições necessárias para a adoção de procedimentos lógicos, técnicos e
administrativos, estruturados para serem desencadeados rapidamente em situações de
emergência, para a minimização de impactos à população e ao meio ambiente.

•

Definir as atribuições e responsabilidades dos envolvidos,

•

Prever os recursos, humanos e materiais, compatíveis com os possíveis acidentes a
serem atendidos

•

Determinação dos procedimentos de acionamento e rotinas de combate às emergências,
de acordo com a tipologia dos cenários acidentais estudados.

11.1.30.3

Conteúdo DO PAE

O PAE baseado nos resultados obtidos no estudo de análise e avaliação de riscos e na
legislação vigente, devendo também contemplar os seguintes aspectos:


Introdução;
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Estrutura do plano;



Descrição das instalações envolvidas;



Cenários acidentais considerados;



Área de abrangência e limitações do plano;



Estrutura organizacional, contemplando as atribuições e responsabilidades dos
envolvidos;



Fluxograma de acionamento;



Ações de resposta às situações emergenciais compatíveis com os cenários
acidentais considerados, de acordo com os impactos esperados e avaliados no
estudo de análise de riscos, considerando procedimentos de avaliação, controle
emergencial (combate a incêndios, isolamento, evacuação, controle de vazamentos,
etc.) e ações de recuperação;



Recursos humanos e materiais;



Divulgação, implantação, integração com outras instituições e manutenção do plano;



Tipos e cronogramas de exercícios teóricos e práticos, de acordo com os diferentes
cenários acidentais estimados;



Documentos anexos: plantas de localização da instalação e layout, incluindo a
vizinhança sob risco, listas de acionamento (internas e externas), listas de
equipamentos, sistemas de comunicação e alternativos de energia elétrica,
relatórios, etc.

11.2 P LANOS DE MONITORAMENTO
11.2.1 CONCEITO GERAL DOS PLANOS DE MONITORAMENTO
Os Planos de Monitoramento visam acompanhar as condições físico-ambientais da área
de inserção do empreendimento, objetivando o controle de fatores que possam vir a gerar
alterações significativas ao meio ambiente.
11.2.2 PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DA RECOMPOSIÇÃO
VEGETAL
A área de implantação do empreendimento encontra-se totalmente descaracterizada e,
portanto, será alvo de um projeto paisagístico com plantio de espécies nativas da região e de
recomposição ecológica, no entorno de cada UTE, nas divisas do terreno e no entorno das
demais atividades onshore.
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Assim sendo, as áreas de objeto de recomposição vegetal deverão ser monitoradas
quanto aos aspectos relativos a fauna e flora.
O plano ora proposto prevê o acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da
recomposição vegetal do empreendimento.
Desta forma o plano se divide e é apresentado como se segue:
• Critérios de amostragem.
• Determinações à serem realizadas.
• Frequência de monitoramento.
• Apresentação e análise dos resultados.
a) Critérios de Amostragem
As amostragens deverão ser feitas nas áreas de maior intensidade de implantação de
espécies. Tais áreas deverão ser marcadas com estacas pintadas com tinta resistente ao tempo
e numeradas, de modo que se possa utilizar sempre a mesma área de controle ao longo dos
anos.
b) Determinações a serem realizadas
A cada etapa de monitoramento e em cada área serão feitas as seguintes determinações:
• Descrição das espécies implantadas na área após a execução da recomposição
vegetal para verificação de espécies invasoras não constantes do plano original.
• Descrição da fauna terrestre e avifauna existentes na área antes da recomposição e
observação do retorno de espécies de fauna terrestre e avifauna após a implantação
da recomposição.
• Descrição das novas espécies da fauna terrestre e avifauna surgidas após a
implantação da recomposição vegetal.
• Avaliação.
• Inventário fotográfico com fotos panorâmicas e de detalhes, tiradas sempre do mesmo
ângulo e direção, de modo a se ter parâmetros visuais comparativos entre campanhas
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de monitoramento, possibilitando o acompanhamento da evolução da recomposição
vegetal.

c) Frequência de Monitoramento
Inicialmente deverá ser semestral, passando a anual ou com maior periodicidade caso se
constate a constância das medições por 3 campanhas sucessivas.

d) Apresentação e Análise dos Resultados
Após cada campanha será elaborado um relatório de monitoramento. Tal relatório será
datado e numerado sequencialmente por campanha executada e, de modo geral, terá a seguinte
estrutura:
• Introdução
• Apresentação dos resultados
• Fatos relevantes ocorridos no período
• Análise dos resultados
11.2.3 PLANO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Os gases poluentes cujas emissões devem ser consideradas relevantes pela operação
das UTE são os óxidos de nitrogênio (NOx), especialmente o NO2, o dióxido de enxofre (SO2) e
o monóxido de carbono (CO). Os estudos indicam que a produção de materiais particulados e
de hidrocarbonetos totais é extremamente baixa no caso de usina a gás natural.
Os óxidos de nitrogênio (NOx) originam dos processos de combustão e podem ser
formados de duas maneiras: (1) pela queima do nitrogênio existente no combustível (NOx do
combustível), que não é o caso do gás natural, ou (2) pela oxidação em alta temperatura do
oxigênio e do nitrogênio existente no ar usado na combustão (NOx térmico). Neste caso, a
formação do NOx térmico depende da temperatura e das condições de combustão, tais como a
concentração de oxigênio e parâmetros de mistura.
A combustão de NOx pode ser controlada por combustores cuja tecnologia de queima
produza baixa emissão de NOx, caso em que se encaixa o equipamento que será utilizado pela
UTE.
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Medições das emissões de NOx, O2 e CO deverão ser realizadas nas chaminés, visando
ao acompanhamento do desempenho ambiental e do próprio processo de combustão. A medição
contínua dos níveis de emissão de poluentes atmosféricos e a apresentação periódica de seus
resultados visará tanto o atendimento ao sistema de gestão ambiental corporativo da usina como
ao sistema de auto-monitoramento do INEA. Este plano de monitoramento deverá ter início
quando do início dos testes para a geração elétrica, e deverá se estender por todo o período de
operação da usina.
Deverão ser incluídas no presente plano todas as diretrizes de monitoramento constantes
do Estudo de dispersão atmosférica apresentado do Volume 3 do presente EIA.
a) Critérios de Amostragem
As amostragens deverão ser feitas nas áreas de maior intensidade de emissões. Tais
áreas deverão ser marcadas com pontos georreferenciados e numeradas, de modo que se possa
utilizar sempre a mesma área de controle ao longo dos anos.
b) Frequência de Monitoramento
Inicialmente deverá ser trimestral, passando a semestral ou com maior periodicidade caso
se constate a constância das medições por 3 campanhas sucessivas.
c) Apresentação e Análise dos Resultados
Após cada campanha será elaborado um relatório de monitoramento. Tal relatório será
datado e numerado sequencialmente por campanha executada e, de modo geral, terá a seguinte
estrutura:
• Introdução
• Apresentação dos resultados
• Fatos relevantes ocorridos no período
• Análise dos resultados
• Inventário Fotográfico
• Conclusão e recomendações.
Sempre que houver violação ou alteração significativa em algum índice, as causas serão
imediatamente investigadas.
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Os relatórios serão emitidos em três vias: uma será enviada ao INEA, uma ficará com a
empresa responsável pelo monitoramento e a terceira ficará com o empreendimento.
11.2.4 PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR
A qualidade do ar está diretamente relacionada às emissões atmosféricas e às dispersões
atmosféricas da região considerada. Os padrões de qualidade do ar que devem ser mantidos
são definidos na legislação brasileira federal (CONAMA 03/90) e estadual (CECA 021/78).
Para acompanhamento da qualidade do ar da região é necessário conhecer o
comportamento ambiental antes e durante a operação de cada Usina, promovendo medições
periódicas em locais pré-determinados.
Considerando não existir atualmente na região este tipo de controle, propõe-se o
programa de monitoramento da qualidade do ar com implantação de estações de amostragem
em local a ser definido em conjunto com o INEA, e levando em consideração os resultados da
modelagem de dispersão atmosférica.
As campanhas de monitoramento deverão ser iniciadas antes da operação da Usina a
fim de estabelecer uma base de referência para comparação dos dados que serão obtidos
durante sua operação.
a)

Apresentação e Análise dos Resultados

Após cada campanha será elaborado um relatório de monitoramento. Tal relatório será
datado e numerado sequencialmente por campanha executada e, de modo geral, terá a seguinte
estrutura:
• Introdução
• Apresentação dos resultados
• Fatos relevantes ocorridos no período
• Análise dos resultados
• Inventário Fotográfico
• Conclusão e recomendações.
Sempre que houver violação ou alteração significativa em algum índice, as causas serão
imediatamente investigadas.
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Os relatórios serão emitidos em três vias: uma será enviada ao INEA, uma ficará com a
empresa responsável pelo monitoramento e a terceira ficará com o empreendimento.

11.2.5 PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E DOS EFLUENTES
Os efluentes produzidos nas atividades à serem implantadas no Parque Termoelétrico
PNF, são constituídos pelo esgoto das instalações sanitárias e pelos resíduos provenientes da
operação das atividades. Estes últimos são resultantes dos processos de separação de água e
óleo de águas pluviais e de lavagem de áreas que contém equipamentos que usam lubrificantes
à base de óleo e, do tratamento da água de purga (limpeza) da torre de refrigeração.
Os sistemas de tratamento destes efluentes foram projetados de forma a não alterar a
qualidade da água da vala de drenagem onde serão descartados, garantindo que os parâmetros
analisados estejam de acordo com o previsto na legislação em vigor.
Para verificar se estes sistemas estão operando adequadamente, e para atender ao
Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos do INEA (PROCON ÁGUA) é necessário
realizar o monitoramento da qualidade dos efluentes.
a) Ensaios e Determinações
Nas amostras ou pontos de amostragem deverão ser feitos os seguintes ensaios de
laboratório ou determinações locais:
• Determinação de Sólidos: • Sólidos Decantáveis e em Suspensão:
• Sólidos Totais e Voláteis
• Demanda Bioquímica de Oxigênio - DB0 e Demanda Química de Oxigênio – DQO
• pH
• Coliformes fecais e totais
• Gordura
• Óleos e graxas

b) Frequência de Monitoramento
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O presente monitoramento começará a ser executado no início da operação das
atividades e terá periodicidade de amostragem mensal.
Ao fim do primeiro ano de monitoramento este plano de monitoramento deverá ser
reavaliado a luz dos resultados obtidos.
c) Apresentação e Análise dos Resultados
Após cada campanha será elaborado um relatório de monitoramento. Tal relatório será
datado e numerado sequencialmente por campanha executada e, de modo geral, terá a seguinte
estrutura:
• Introdução
• Apresentação dos resultados
• Fatos relevantes ocorridos no período
• Análise dos resultados
• Inventário Fotográfico
• Conclusão e recomendações.
11.2.6 PLANO DE MONITORAMENTO DE EMISSÃO E NÍVEL DE RUÍDO
Os ruídos mais significantes produzidos durante a operação do Parque Termoelétrico
PNF originam-se principalmente da operação de cada UTE e serão provenientes do
funcionamento das turbinas, geradores e exaustores. Adicionam-se a estes, os ruídos das outras
atividades do Parque Termoelétrico bem como os já existentes (background) no local de
implantação, onde a principal fonte de emissão é trânsito automotivo na rodovia RJ 168, cujas
medições indicaram nível de ruído máximo de 67 dB(A).
De acordo com a legislação estadual e federal os equipamentos não poderão emitir ruídos
superiores a 85 db(A) a 1 m da fonte emissora. Por outro lado, tratando-se de área rural
desprovida de núcleos habitacionais, durante a operação de cada usina, os níveis de ruído no
ambiente externo poderão atingir valores máximos de 70 db(A) durante o dia e 60 db(A) à noite
conforme estabelece a NBR-10151.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE FLUMINENSE
11. PLANOS E PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
11.74

Caberá ao empreendedor estabelecer medidas preventivas e procedimentos técnicoconstrutivos de forma a assegurar o cumprimento destas determinações legais, justificando-se
assim a necessidade deste programa de acompanhamento da performance das UTEs e das
demais atividades, quanto ao nível de poluição sonora gerado durante sua operação.
Assim sendo será implantada uma rede de monitoramento de ruídos no entorno de todas
as atividades a serem implantadas no Parque Termoelétrico, devendo esta malha ser aumentada
proporcionalmente para o caso se apresente necessária.
As campanhas de monitoramento deverão ser iniciadas antes do início das obras de
implantação e antes do início operação do empreendimento a fim de estabelecer uma base de
referência para comparação dos dados que serão obtidos durante sua operação.
a) Determinações
Deverá ser determinada uma malha no interior do empreendimento e no seu entorno com
a determinação de pontos georreferenciados onde serão medidas as emissões sonoras diurna e
noturnas.
a) Frequência de Monitoramento
b) O presente monitoramento começará a ser executado no início das obras de implantação
do empreendimento prosseguindo durante operação das atividades e terá periodicidade
de amostragem Apresentação e Análise dos Resultados
Após cada campanha será elaborado um relatório de monitoramento. Tal relatório será
datado e numerado sequencialmente por campanha executada e, de modo geral, terá a seguinte
estrutura:
• Introdução
• Apresentação dos resultados
• Fatos relevantes ocorridos no período
• Análise dos resultados
• Inventário Fotográfico
• Conclusão e recomendações.
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11.2.7 PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E
BACTERIOLÓGICA DAS ÁGUAS DO MAR
Será estabelecida uma rede de coleta de amostras de água do mar na Praia de Barrinhas
e esse monitoramento será realizado durante a fase de construção e na operação do
empreendimento.
Os resultados das análises deverão se enquadrar dentro do previsto na resolução
CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005.
O presente programa foi elaborado conforme as normas do Instituto Estadual do
Ambiente - INEA.
Assim sendo, o plano ora proposto prevê o monitoramento pela avaliação da qualidade
das águas, através do acompanhamento periódico da determinação de índices (ensaios)
indicativos do estado da água (campanhas de monitoramento).
a) Determinações
Deverá ser determinada uma malha na Praia de Barrinha com os pontos de coleta
georreferenciados e nas amostras ou pontos de amostragem deverão ser feitos os seguintes
ensaios de laboratório ou determinações locais:
•

Turbidez

•

Transparência:

•

Temperatura:

•

pH:

•

Oxigênio Dissolvido:

•

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DB0:

b) Frequência de Monitoramento
O presente monitoramento começará a ser executado no início das obras de implantação
do empreendimento prosseguindo durante operação das atividades e terá periodicidade de
amostragem mensal.
Ao fim do primeiro ano de monitoramento este plano de monitoramento deverá ser
reavaliado a luz dos resultados obtidos.
c) Apresentação e Análise dos Resultados
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Após cada campanha será elaborado um relatório de monitoramento. Tal relatório será
datado e numerado sequencialmente por campanha executada e, de modo geral, terá a seguinte
estrutura:
• Introdução
• Apresentação dos resultados
• Fatos relevantes ocorridos no período
• Análise dos resultados
• Inventário Fotográfico
• Conclusão e recomendações.
11.2.8 PLANO DE MONITORAMENTO DOS SEDIMENTOS MARINHOS
Buscando potencializar a representatividade da distribuição espacial da malha amostral,
os pontos de coleta deverão ser distribuídos de acordo com a profundidade da área.
Nos pontos determinados deverão ser feitas 3 amostras em alguns e 2 amostras em
outros, em função de sua localização e da profundidade do assoalho marinho.
a) Determinações
•

Caracterização física (granulometria)

•

Caracterização química: os parâmetros a serem analisados em todos os pontos
de coleta, serão:

PARÂMETROS ANALÍTICOS DA AMOSTRA
DADOS DA AMOSTRA
Percentual de Massa Sólida
BIOLÓGICO
Carbono Orgânico Total - Solo
ORGÂNICO - SEMI-VOLÁTEIS
2-Metilnaftaleno
Acenafteno
Acenaftileno
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Antraceno
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
Naftaleno
Pireno
INORGÂNICOS
Fósforo Total
Nitrogênio Kjeldahl
METAIS
Arsênio Total
Cádmio Total
Chumbo Total
Cobre Total
Cromo Total
Mercúrio Total
Níquel Total
Zinco Total
ORGÂNICOS - PCBS
PCBs
ORGÂNICOS - SEMI-VOLÁTEIS
Alfa BHC
Beta BHC
cis-Clordano
DDD
DDE
DDT
Delta BHC
Dieldrin
Endrin
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Lindano (g-BHC)
trans-Clordano

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA
RECUPERAÇÃO SEMI-VOLÁTEIS - SOLO (µG/KG)
Fluorobifenil (Surrogate)
p-Terfenila-d14 (Surrogate)
RECUPERAÇÃO PCB - SOLO (µG/KG)
Tetracloro-m-xileno (Surrogate)
CONTROLE ARSÊNIO
Concentração do Branco da Digestão
LCS
CONTROLE CÁDMIO
Concentração do Branco da Digestão
LCS
CONTROLE CHUMBO
Concentração do Branco da Digestão
LCS
CONTROLE COBRE
Concentração do Branco da Digestão
LCS
CONTROLE CROMO
Concentração do Branco da Digestão
LCS
CONTROLE MERCÚRIO
Concentração do Branco da Digestão
LCS
CONTROLE NÍQUEL
Concentração do Branco da Digestão
LCS
BRANCO PAH - AMOSTRA SÓLIDA
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
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Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(g,h,i)perileno
Benzo(k)fluoranteno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Naftaleno
Pireno
p-Terfenila-d14 (Surrogate do Branco)
LCS PAH - AMOSTRA SÓLIDA
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Benzo(k)fluoranteno
Fenantreno
Fluoreno
Naftaleno
Pireno
p-Terfenila-d14 (Surrogate do LCS)
BRANCO PCB - AMOSTRA SÓLIDA
PCBs
Tetracloro-m-xileno (Surrogate do Branco)
LCS PCB
PCBs
Tetracloro-m-xileno (Surrogate do LCS)
LCS SEMI-VOLÁTEIS - AMOSTRA SÓLIDA
2-Clorofenol
4-Cloro - 3-Metilfenol
4-Nitrofenol
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Acenafteno
Acenaftileno
Aldrin
Antraceno
Benzo(k)fluoranteno
Butil Benzil Ftalato
DDT
Dieldrin
Endrin
Fenantreno
Fenol
Fluoreno
Fluorobifenil (Surrogate do LCS)
Heptacloro
Lindano (g-BHC)
Naftaleno
Pentaclorofenol
Pireno
p-Terfenila-d14 (Surrogate do LCS)
CONTROLE ZINCO
Concentração do Branco da Digestão
LCS

b) Frequência de Monitoramento
O presente monitoramento começará a ser executado no início das obras de implantação
do empreendimento prosseguindo durante operação das atividades e terá periodicidade de
amostragem trimestral
Ao fim do primeiro ano de monitoramento este plano de monitoramento deverá ser
reavaliado a luz dos resultados obtidos.
c) Apresentação e Análise dos Resultados
Após cada campanha será elaborado um relatório de monitoramento. Tal relatório será
datado e numerado sequencialmente por campanha executada e, de modo geral, terá a seguinte
estrutura:
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• Introdução
• Apresentação dos resultados
• Fatos relevantes ocorridos no período
• Análise dos resultados
• Inventário Fotográfico
• Conclusão e recomendações.
11.2.9 PLANO DE MONITORAMENTO DOS QUELÔNIOS, INCLUINDO A OCORRÊNCIA
DE DESOVA DE TRATARUGAS MARINHAS
O monitoramento periódico e o estudo das tartarugas marinhas e suas relações com as
atividades de construção e operação do empreendimento possibilitará prever possíveis
alterações na sua estrutura e comportamento reprodutivo e, no caso de impactos, permitirá a
tomada de medidas mitigadoras.
a) Determinações
•

Encaminhar à base do Projeto TAMAR/ICMBio de Campos/RJ, em formulário próprio,
relatórios dos registros, atendimentos e procedimentos efetuados com os quelônios, caso
venham a ocorrer.

•

Apresentar ao Centro TAMAR/ICMBio, previamente ao início das atividades de operação
do terminal marítimo, o Programa de monitoramento de Quelônios para execução do
monitoramento dos mesmos contendo também o modelo do formulário proposto.

•

Encaminhar ao Centro TAMAR/ICBIO os seguintes relatórios sobre as atividades dos
observadores de bordo no navio draga: a) mensalmente, relatório, contendo a compilação
dos registros de interação e/ou acidentes com quelônios marinhos e dos procedimentos
efetuados com os animais e sua destinação; b) semestralmente, relatório consolidando
as informações e dados do período, com a avaliação dos impactos e registro das medidas
de mitigação adotadas para os mesmos; c) ao final das operações de dragagem, relatório
final com a consolidação de todas as ocorrências, procedimentos, medidas adotadas para
mitigação e análises dos impactos e da eficácia das medidas mitigadoras.

•

Deverá ser determinada uma malha no interior da área praial e marítima do
empreendimento e no seu entorno com a determinação de pontos georreferenciados
onde serão realizadas as ações diurnas e noturnas.
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•

Planejamento e preparo das áreas de reprodução de quelônios a serem monitoradas.

•

Recrutamento e treinamento de pessoal

•

Análise do potencial de desova, por meio do levantamento do número de ninhos;

•

Facilidade de acesso para o apoio logístico e operacionalização das tarefas;

•

Conciliação com outras áreas de interesse à conservação;

•

Interesse e colaboração das comunidades locais;

•

Distância de locais habitados.

•

Limpeza da área de desova

•

Monitoramento reprodutivo e fiscalização ambiental

•

Ações de educação ambiental

b) Frequência de Monitoramento
O presente monitoramento começará a ser executado no início das obras de implantação do
empreendimento prosseguindo durante operação das atividades e terá periodicidade de
amostragem mensal.
Ao fim do primeiro ano de monitoramento este plano de monitoramento deverá ser
reavaliado a luz dos resultados obtidos.
c) Apresentação e Análise dos Resultados
Após cada campanha será elaborado um relatório de monitoramento. Tal relatório será
datado e numerado sequencialmente por campanha executada e, de modo geral, terá a seguinte
estrutura:
•

Introdução

•

Apresentação dos resultados

•

Fatos relevantes ocorridos no período

•

Análise dos resultados

•

Inventário Fotográfico

•

Conclusão e recomendações.
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11.3 CRONOGRAMA DE IMP LANTAÇÃO DOS P ROGRAMAS AMBIENTAIS E P LANOS DE
MONITORAMENTO
Para a elaboração do detalhamento dos programas ambientais e dos planos de
monitoramento propostos nos itens 10.1 e 10.2, bem como para a implantação dos mesmos, foi
elaborado um cronograma físico para a fase de construção e para os dois primeiros anos da fase
de operação do empreendimento, apresentando também o valor do investimento nos mesmos,
conforme apresentado a seguir.
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FASE DE
ELABORAÇÃO
2

4

FASE DE CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO – MESES
6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

CUSTO
ESTIMADO
FASE DE
CONST.

FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PRIMEIROS 2 ANOS
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

CUSTO
ESTIMADO
FASE DE
OPERAÇÃO

Elaboração e
detalhamento dos
Programas Ambientais e
Planos de Monitoramento

R$ 230.000,00

R$
230.000,00

Mobilização em campo
para implantação dos
Programas Ambientais e
Planos de Monitoramento

R$ 96.000,00

R$ 80.000,00

Programa de Gestão
Ambiental – PGA

R$ 520.000,00

R$
225.000,00

Programa de
Gerenciamento das Obras
– PGO

R$ 260.000,00

X

Programa de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

R$ 180.000,00

R$ 90.000,00

Programa de
Gerenciamento de
Efluentes Líquidos – PGEL

R$ 250.000,00

R$
130.000,00

Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas –
PRAD

R$ 896.000,00

X

Programa de Controle e
Monitoramento das
Emissões atmosférica

R$ 296.000,00

R$
180.000,00

Programa de
Monitoramento de Áreas
Alagáveis

R$ 195.000,00

R$
150.000,00

Programa de Controle e
Monitoramento da
Qualidade Físico-Química e
Bacteriológica das Águas
do Mar

R$ 360.000,00

R$
180.000,00

Programa de
Monitoramento das Águas
Subterrâneas

R$ 295.000,00

R$
195.000,00

Programa de
Monitoramento dos
Sedimentos Marinhos

R$ 395.000,00

R$
270.000,00

Programa de Conservação
e Monitoramento da
Restinga (Fauna e Flora)

R$ 350.000,00

R$
180.000,00
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Programa de
Monitoramento da Biota
Aquática

R$ 300.000,00

R$
150.000,00

Programa de
Monitoramento de
Quelônios incluindo a
desova

R$ 480.000,00

R$
250.000,00

Programa de Proteção
Fótica dos quelônios

R$ 420.000,00

R$
250.000,00

Programa de Redução de
Captura Incidental

R$ 400.000,00

R$
200.000,00

Programa de Capacitação
da Mão de Obra Local

R$ 250.000,00

R$
150.000,00

Programa de Apoio à
Atividade Pesqueira

R$ 600.000,00

R$
300.000,00

Programa de Controle e
Melhoria do Tráfego

R$ 580.000,00

R$
260.000,00

Plano de Apoio ao
Planejamento Urbano

R$ 460.000,00

R$
230.000,00

Programa de Saúde e
Segurança do Trabalhador

R$ 480.000,00

R$
240.000,00

Programa de Controle de
Vetores

R$ 420.000,00

R$
220.000,00

Programa de Sinalização
Viária do Canteiro de
Obras

R$ 550.000,00

X

Programa de Manutenção
e Regulagem de Motores

R$ 340.000,00

R$
150.000,00

Programa de Educação
Ambiental

R$ 520.000,00

R$
170.000,00

Programa de Comunicação
Social Integrada

R$ 220.000,00

R$ 80.000,00

Programa de Controle de
Acidentes Socioambientais

R$ 320.000,00

R$
150.000,00

Programa de Salvamento
Arqueológico

R$ 385.000,00

X

Programa de
Gerenciamento de Risco –
PGR

X

R$
350.000,00

R$ 420.000,00

R$
300.000,00

Plano de Ação de
Emergências – PAE
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Plano de Monitoramento
da Qualidade Ambiental da
Recomposição Vegetal

R$ 250.000,00

R$
170.000,00

Plano de Monitoramento
da Qualidade do Ar

R$ 420.000,00

R$
190.000,00

Plano de Monitoramento
da Qualidade da Água e
dos Efluentes

R$ 225.000,00

R$
120.000,00

Plano de Monitoramento
de Emissão e Nível de
Ruído

R$ 416.000,00

R$
185.000,00

R$
12.779.000,00

R$
6.025.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO
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12. CONCLUSÃO

predatórias, que porventura pudessem vir a
ocorrer no caso da não ocupação planejada.

A partir dos estudos constantes neste EIA,
bem como da Análise dos Impactos Ambientais e
Análise de Risco realizadas podemos concluir que:

7. No que tange aos estudos de dispersão
atmosféricas, os resultados demonstram que o
Parque Termoelétrico PNF, nos dois projetos
apresentados – UTEs à turbina e UTE a
motogerador, não impactariam a qualidade do
ar da região de modo a torná-la degradada.

1. A localização estratégica do empreendimento,
a proximidade com a Bacia de Campos, a
facilidade de acesso à região, a abundância de
água para abastecer, o regime tributário
preferencial que incide sobre bens e serviços a
serem produzidos no Parque Termoelétrico,
bem como, o compromisso do empreendedor
de ajudar a desenvolver o Município de São
Francisco de Itapaboana, um dos mais pobres
e desassistidos do Estado do Rio de Janeiro
configuram o empreendimento como uma
empreitada de forte impacto social e econômico
para toda a região.

8. No âmbito socioeconômico, o empreendimento
só irá gerar impactos positivos, associados à
geração de empregos diretos e indiretos,
aumento significativo na arrecadação de
impostos para o município e valorização da
região.
9. O empreendimento em sua implantação terá
impactos negativos de baixa e média
magnitude e importância, todos mitigáveis e
monitoráveis e terá significativos impactos
positivos, principalmente no que se refere à
ocupação ambientalmente sustentável e seu
caráter preservacionista, bem como acerca do
desenvolvimento socioeconômico da região.

2. A implantação do Parque Termoelétrico PNF se
justifica por motivos de geração de energia
elétrica segura, não havendo a preocupação
com fatores hidrológicos e/ou climatológicos,
utilizando o gás natural, combustível que
proporciona um baixo impacto ambiental em
comparação com os demais combustíveis
fósseis.

10. Devido à distância do Terminal Maritimo para o
litoral (6,5 km) e do afastamento da população
em relação a área do Parque Termoelétrico
ondese localizam as atividades e onde chega o
gasoduto, as áreas vulneráveis aos efeitos dos
cenários de acidentes mesmo sendo
significativas não alcançam áreas
com
ocupações sensíveis (residências, igrejas,
escolas, etc...). As possíveis consequências
dos acidentes nesta operação afetarão
somente os empregados do píer e dos navios
envolvidos na operação de transferência.

3. O empreendimento constitui-se em alternativa
adequada às necessidades impostas para o
desenvolvimento Município;
4. Se enquadra nos planos e legislações
Municipais, Estaduais e Federais no que se
refere a empreendimentos de grande impacto e
com forte componente de desenvolvimento
econômico – social para a região de sua
inserção.

11. As operações do terminal de gás natural
liquefeito do Parque Termoelétrico Porto Norte
Fluminense,
atende
ao
critério
de
aceitabilidade de risco utilizado pelo INEA para
atividades industriais.

5. Contribui de forma ambientalmente correta
como solução de ocupação de uma área que,
em decorrência da intervenção antrópica,
encontra-se descaracterizada.
6. A implantação do empreendimento vai gerar
impactos no meio biótico, em função da
supressão de vegetação, que se encontra
descaracterizada por ações antrópicas. Apesar
da necessidade da retirada desta vegetação, o
empreendimento, em
contrapartida, irá
preservar e revitalizar a vegetação de restinga
existente na área que está em melhor estado
de conservação, bem como promoverá a
recuperação e revegetação de outras áreas, de
modo a integrar os fragmentos de vegetação
existente, impedindo as ações antrópicas

12. As medidas de monitoramento e mitigação
preconizadas neste estudo são adequadas
para verificar se o empreendimento está
ocasionando
alterações
ambientais
indesejáveis e mitigá-las corretamente.
13. O projeto, em todos os sentidos, apresenta
baixo impacto ambiental e o empreendedor
assumem o compromisso público de buscar
otimizar
as
operações
do
Parque
Termoelétrico PNF, de modo a reduzir a
emissão de gases nocivos, desenvolver
projeto paisagístico de boa qualidade, além de
gerar empregos de alta renda para a região.
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14. A não implantação do empreendimento
resulta numa alternativa de significativos
impactos negativos de média a alta magnitude
e importância para o meio socioeconômico,
bem como para os meios físico e biótico, tendo
em vista que a área ficará vulnerável e sujeita
a
ações
antrópicas
irreversíveis,
principalmente em função da possibilidade do
surgimento de aglomerados desordenados.
O presente Relatório Ambiental que
analisa o projeto do empreendimento PARQUE
TERMOELÉTRICO
PORTO
NORTE
FLUMINENSE conclui que ele contempla
contrapartidas reais e significativas para a
comunidade local, foi projetado a partir de um
minucioso diagnóstico ambiental de sua área de
influência; teve a sua concepção baseada nos
modernos critérios técnicos e de desenvolvimento
ambientalmente sustentável, seus impactos
ambientais foram perfeitamente identificados e

mensurados; suas medidas mitigadoras
propostas visam atenuar e em alguns casos
eliminar os impactos negativos e seus planos
de monitoramento e programas ambientais
estão adequados à realidade ecológica e
social da região.
Deste modo, a equipe técnica que
elaborou o presente Relatório de Impacto
Ambiental- RIMA, conclui que o empreendimento
é ambientalmente viável dentro das técnicas de
execução descritas e avaliadas neste RIMA,
devendo para tanto serem implementadas as
medidas e programas de mitigação, controle e
monitoramento conforme proposto.
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13. PROGNÓSTICO AMBIENTAL

13.1

SEM O EMPREENDIMENTO

O
Empreendimento
PARQUE
TERMOELÉTRICO
PORTO
NORTE
FLUMINENSE se configura como instrumento
de crescimento econômico e de distribuição de
benefícios sociais. Na hipótese de sua não
inserção, é previsível que haja dificuldade em se
reverter o processo concentracionista, de vez
que a possibilidade de mudança no padrão de
concentração encontrado atualmente será
integralmente realizada pela capacidade de
pressão da sociedade por reformas de base. Tal
forma de pressão não existe de modo
preponderante na região. A inserção de
empreendimentos corretos sob a ótica
ambiental e social seria um instrumento eficaz
na atuação pela mudança do padrão previsto.
Assim, mesmo em decorrência da não
implantação dificilmente deixarão de ocorrer a
ocupação e exploração da região, o aumento
dos custos dos produtos, sazonalidade do
emprego e a dificuldade de distribuição dos
benefícios sociais.
Além disto, como conseqüência da não
implantação do empreendimento, as áreas de
preservação seriam abandonadas por não
terem função econômica, com a conseqüente
ocupação por posseiros, a exemplo do que
ocorre em outras áreas da região.
Com relação aos cenários biofísicos,
independente
da
implantação
do
empreendimento, a sua estrutura ambiental já
se apresenta com alguns sub-sistemas morfofuncionais comprometidos, face a inserções
antrópicas anteriores de forma desordenada, a
ponto de alguns trechos terem sua textura
constituída por meios já deteriorados.
A partir deste quadro, as alterações
ambientais cenarizadas por projeção, indicam o
desmatamento de manchas fitocenóticas,
ruptura de alguns ciclos ecológicos, evasão da
fauna, dispersão de vetores e de agentes
etiológicos. Estas alterações se constituem nas
mais relevantes, conquanto se exprimem
ambientalmente com maior vigor. Relacionamse em ciclo integrado que se realimenta e as
efetiva, desde que mantido o quadro que lhes
deu origem.
A evolução dos cenários biofísicos
conduzirá a uma gradual estrutura de mosaicos
com híbridos de granulação ecológica. A
tendência para granulação de um extremo a
outro do gradiente dependerá da pressão
concentracionista e ocupacional da área.

Por se tratar de uma ocupação gradual ao
longo do tempo, as etapas de implantação
desordenada não possuem limites temporais de
contornos definíveis, se fundindo em uma só
etapa que se desenvolve ao longo dos anos.
Desta forma os impactos possuirão de modo
geral uma ocorrência a médio e longo prazo.
13.2

COM O EMPREENDIMENTO

São Francisco de Itabapoana é um dos
municípios de menor IDH do Estado do Rio de
Janeiro. Perde apenas para Varre-Sai, como
pior índice de desenvolvimento humano do
Estado. A população atual da cidade está em
torno de 47 mil habitantes, com tendência a
decréscimo populacional, porque os municípios
do entorno, por conta da atividade petrolífera,
tendem a atrair a população franciscana, ao
pagar melhores salários e propiciar vantagens
sócio-econômicas que não podem ser
concedidas por São Francisco.
O município tem a agricultura e a pesca
artesanal como suas principais fontes de
receita. A instalação de torres de energia eólica,
que configurará um dos maiores parques
eólicos da região Sudeste, terá condições de
gerar energia e receita tributária para o
Município, mas longe da escala necessária para
alterar a condição de carência de empregos de
melhor renda e a melhoria da qualidade da
infraestrutura local. Possui déficit hospitalar e de
postos de saúde, faltam clínicas odontológicas,
boas escolas, e demais aparelhos de
atendimento médico-hospitalar disponíveis nos
municípios vizinhos, que ostentem melhor
infraestrutura urbana. A qualidade da água
potável oferecida à população também
apresenta sérias carências.
A possibilidade de se ver implantado um
projeto
ambientalmente
e
socialmente
sustentável para uma área vulnerável, tanto sob
o aspecto ambiental como social, certamente
trará benefícios, vindo a favorecer toda a região,
ampliando a participação da população na
economia urbana que se encontra estagnada,
quer nos setores secundário, quer no terciário e
quaternário, cujas atividades de comércio,
prestação de serviços e entretenimento ganham
destaque por excelência. Há que se ressaltar
também que a área possui perfil de pólo indutor
de desenvolvimento no ramo energético á gas
natural, em virtude de sua proximidade com a
Bacia de Campos, merecendo, portanto, mais
atenção.
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As maiores carências em São Francisco
são a oferta de empregos de maior nível de
renda e a melhoria na qualidade da educação e
atendimento médico hospitalar.
É certo, porém, que todo grande projeto
de investimento traz a reboque problemas
relacionados à sobrecarga nos equipamentos
coletivos
cujos
investimentos
para
redimensionamento esbarram muitas vezes em
dificuldades político-financeiras, onde o único
prejudicado é o povo, sem considerar as
interferências ambientais que, mesmo em
caráter temporário, muitas vezes são
inevitáveis.
Neste contexto, o empreendimento
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE
FLUMINENSE não poderia deixar de ser
diferente, preocupando a todos a possibilidade
de que a atração por novas oportunidades de
emprego venha a aumentar o quantitativo
populacional já residente em
localidades
deficientes em infraestrutura urbana onde
predomina o cenário da informalidade
habitacional por todo o município. Já existe
tendência, na fronteira com o Município de
Campos dos Goytacazes, de favelização,
porque as propriedades em São Francisco são
mais baratas do que na cidade vizinha.
Porém há que se admitir que, apesar da
complexidade que se debruça sobre este tema,
onde permeiam situações de dificuldades
financeiras por parte do poder público em sanar
os déficits de infraestutura urbana e social, o
momento pode antecipar investimentos que
venham
a
contemplar
os
problemas
relacionados a infraestrutura e planejamento
urbano, vindo não só a evitar a imagem negativa
da região no cenário nacional e internacional,
mas principalmente permitindo ganhos sobre a
qualidade de vida da população de modo geral,
contornando, também, situações de conflito
para evitar constantes invasões em terrenos
destinados ao crescimento da cidade formal.
Nesse sentido, a implantação do
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO NORTE
FLUMINENSE tem o condão de mudar a vida
deste município e de todos os seus cidadãos,
pois as as atividades a serem instaladas,
gerarão não apenas mais receitas tributárias,
gerando renda para a melhoria da infraestrutura
da municipalidade, mas sobretudo propiciarão a
criação de empregos de qualidade, estancando
o êxodo populacional e promovendo o
desenvolvimento sustentável dos núcleos
populacionais da municipalidade.
O PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO
NORTE FLUMINENSE
representa, sem
qualquer
dúvida,
uma
oportunidade

incomparável de superação social e de
crescimento econômico sustentável para o
Município e para toda a região do Norte
Fluminense, uma das mais pobres do Estado do
Rio de Janeiro.
Com relação aos cenários biofísicos, a
implantação do empreendimento está baseada
na conservação e recuperação da estrutura
ambiental da área cenarizadas por projeção, na
preservação
permanente
das
manchas
fitocenóticas, e conseqüentemente dos ciclos
ecológicos. Estas alterações se constituem nas
mais relevantes, conquanto se exprimem
ambientalmente com maior vigor. Relacionamse em ciclo integrado que se realimenta e as
efetiva, desde que mantido o quadro que lhes
deu origem.
13.3

COM A ALTERNATIVA DE PROJETO

O Porto Norte Fluminense já possui
licenciado ambientalmente através da LP nº
IN0043619, um Condomínio Industrial.
O PARQUE TERMOELÉTRICO será
implantado neste Condomínio Industrial e em
assim sendo teremos apenas como altenativa:
a) Locacional para as UTES
Para a locação das UTEs teríamos como
alternativa locacional a face norte do terreno,
próximo ao mar.
Como
aspectos
desfavoráveis
e
alteradores da qualidade ambiental da área para
esta alternativa temos uma proximidade maior
com a Comunidade Quilombola da Barrinha;
b) Locacional para os gasodutos e
embacações de reigazificação
• Alternativa 1: Gasoduto a ser construído e a
atracação da embarcação de regaseificação
no enrocamento aprovado no projeto do PNF.
Nesta alternativa, o furo direcional ou a
dutovia de acesso ao mar teriam o seu ponto
inicial no enrocamento do terminal offshore
aprovado pelo INEA através da LP nº
IN0043610.
Esta é a alternativa tem como aspectos
desfavoráveis e alteradores da qualidade
ambiental, a necessidade de maior volume de
dragaem para se atingir a isóbata -13m e da
necessidade de se construir o terminal offshore
já aprovado simultaneamente ao gasoduto,
aumentando significativamento os impactos no
meio marinho.
• Alternativa 2: Gasoduto com entrada no
limite sul do terreno
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Nesta alternativa, o furo direcional ou a
dutovia de acesso ao mar teriam o seu ponto
inicial na extremidade sul da propriedade e a
embarcação de regaseificação ficaria ancorada
na profundidade -13m.
Esta é a alternativa tem como aspectos
desfavoráveis e alteradores da qualidade
ambiental, uma
distância maior até as
profundidades naturais de
13m e -14m,
aumentando significativamento os impactos no
meio marinho.
c) Equpamento para as UTES
Nesta alternativa, seriam substituídas
as turbinas por motores.
O uso de motores foi avaliado no Estudo
de Dispersão Atmosféria, na Análise de Risco e
na Avaliação dos Impactos Ambientais e tem
como aspectos desfavoráveis e alteradores da
qualidade ambiental um aumento em relação a
alternativa de uso de turbinas,das emissões
atmosféricas, gerando um índice maior de risco
e impactos de mairo magnitude.
Cabe ressaltar que esta alternativa
apesar de ser avaliada como mais impactante
que a altenativa do uso de turbinas, a mesma se
mantem dentro dos padrões aceitáveis pela
legislação ambiental e portanto sendo viável de
ser utilizada.
Pelo exposto acima, com relação aos
cenários biofísicos, a implantação destas
altenativas locacionais
não prioriza a
preservação
permanente
das
manchas
fitocenóticas
significativas
existentes,
e
conseqüentemente dos ciclos ecológicos. Estas
alterações se constituem nas mais relevantes,
conquanto se exprimem ambientalmente com
maior vigor. Relacionam-se em ciclo integrado
que se realimenta e as efetiva, desde que
mantido o quadro que lhes deu origem, o que
não se apresenta nesta alternativa.
Com relação ao cenário socioeconomico
a implantação desta alternativa também terá o
condão de mudar a vida do Município de São
Francisco de Itabapoana, gerando receitas
tributárias e renda para
a melhoria da
infraestrutura da municipalidade, bem como
criando empregos de qualidade, estancando o
exodo
populacional
e
promovendo
o
desenvolvimento sustentável dos núcleos
populacionais da municipalidade, porém em
menor escala do que a opção escolhida para a
implantação do Parque Termoelátrico Porto
Norte Fluminense.

O PORTO OFFSHORE
APROVADO PELA LP N° IN0043610

13.4 CONSIDERANDO

São Francisco de Itabapoana, como já
dito anteriormente é um dos municípios de
menor IDH do Estado do Rio de Janeiro. Perde
apenas para Varre-Sai, como pior índice de
desenvolvimento humano do Estado. A
população atual da cidade está em torno de 47
mil habitantes, com tendência a decréscimo
populacional, porque os municípios do entorno,
por conta da atividade petrolífera, tendem a
atrair a população franciscana, ao pagar
melhores salários e propiciar vantagens sócioeconômicas que não podem ser concedidas por
São Francisco.
A agricultura e a pesca artesanal são as
principais fontes de receita do municipio. A
instalação de torres de energia eólica, que
configurará um dos maiores parques eólicos da
região Sudeste, terá condições de gerar energia
e receita tributária para o Município, mas longe
da escala necessária para alterar a condição de
carência de empregos de melhor renda e a
melhoria da qualidade da infraestrutura local.
Possui déficit hospitalar e de postos de saúde,
faltam clínicas odontológicas, boas escolas, e
demais aparelhos de atendimento médicohospitalar disponíveis nos municípios vizinhos,
que ostentem melhor infraestrutura urbana. A
qualidade da água potável oferecida à
população também apresenta sérias carências.
A possibilidade de se ver implantado dois
projetos
ambientalmente
e
socialmente
sustentáveis para uma área vulnerável, tanto
sob o aspecto ambiental como social,
certamente trará benefícios, vindo a favorecer
toda a região, ampliando em muito a
participação da população na economia urbana
que se encontra estagnada, quer nos setores
secundário, quer no terciário e quaternário,
cujas atividades de comércio, prestação de
serviços e entretenimento ganham destaque por
excelência. Há que se ressaltar também que a
área possui
perfil de pólo indutor de
desenvolvimento no ramo portuário, de apoio a
atividade de petróleo e gás e energético á gas
natural, em virtude de sua proximidade com a
Bacia de Campos, merecendo, portanto, mais
atenção.
As maiores carências em São Francisco
são a oferta de empregos de maior nível de
renda e a melhoria na qualidade da educação e
atendimento médico hospitalar.
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É certo, porém, que todo grande projeto
de investimento, neste cenário sendo
considerados dois projetos, traz a reboque
problemas relacionados à sobrecarga nos
equipamentos coletivos, cujos investimentos
para redimensionamento esbarram muitas
vezes em dificuldades político-financeiras. Onde
o único prejudicado é o povo, sem considerar as
interferências ambientais que, mesmo em
caráter temporário, muitas vezes são
inevitáveis.
Neste contexto, os dois empreendimento,
tanto o PORTO NORTE FLUMINENSE , como
o
PARQUE TERMOELÉTRICO PORTO
NORTE FLUMINENSE não poderia deixar de
ser diferente, visto que em conjunto poderiam se
configurar em vetores de pressão urbana,
preocupando a todos a possibilidade de que a
atração por novas oportunidades de emprego
venha a aumentar o quantitativo populacional já
residente em
localidades deficientes em
infraestrutura urbana onde predomina o cenário
da informalidade habitacional por todo o
município. Já existe tendência, na fronteira com
o Município de Campos dos Goytacazes, de
favelização, porque as propriedades em São
Francisco são mais baratas do que na cidade
vizinha.
Há que se admitir que, apesar da
complexidade que se debruça sobre este tema,
onde permeiam situações de dificuldades
financeiras por parte do poder público em sanar
os déficits de infraestutura urbana e social, o
momento pode antecipar investimentos que
venham
a
contemplar
os
problemas
relacionados a infraestrutura e planejamento
urbano, vindo não só a evitar a imagem negativa
da região no cenário nacional e internacional,
mas principalmente permitindo ganhos sobre a
qualidade de vida da população de modo geral,
contornando, também, situações de conflito
para evitar constantes invasões em terrenos
destinados ao crescimento da cidade formal.
Nesse sentido, a implantação não de
apenas um, mas dois empreendimentos de
grande porte na região, tem o condão de mudar
a vida deste município e de todos os seus
cidadãos, pois as as atividades a serem
instaladas, gerarão não apenas mais receitas
tributárias, gerando renda para a melhoria da
infraestrutura da municipalidade, mas sobretudo
propiciarão a criação de empregos de
qualidade, estancando o êxodo populacional e
promovendo o desenvolvimento sustentável dos
núcleos populacionais da municipalidade.
A implantação do PROTO NORTE
FLUMINENSE
e
do
PARQUE
TERMOELÉTRICO
PORTO
NORTE
FLUMINENSE
representam, sem qualquer

dúvida, um passo gigantesco e uma
oportunidade incomparável de superação social
e de crescimento econômico sustentável para o
Município e para toda a região do Norte
Fluminense, uma das mais pobres do Estado do
Rio de Janeiro.
Quanto ao cenário biofísico marinho,
como se tratam de atividades similares onde o
mar é a via de acesso, a implantação das
atividades offshore separadas para cada
empreendimento, visto que o Parque
Termoelétrico não utiliza as instalações
portuarias do PNF, optando por uma atracação
sem cais mais distante da costa e com maior
profundidade, se constitui em fator positivo de
não concentração dos impactos neste
compartimento ambiental potencializando seus
efeitos.
Cumpre ressaltar que, neste sentido, para
implantação
e
operação
dos
dois
empreendimentos as medidas mitigadoras e
compensatórias previstas se somam e estão
adequadas para minimisar os efeitos negativos
dos impactos gerados neste compartimento
ambiental, principalmente no que tange a fauna
nectonica, em especial os quelônios, visto que
além das medidas de proteção a serem
implantadas, oferecerão também,não só apoio
às instituições, como promoverão o controle e
monitoramento dos mesmos, formecendo dados
e apoio ao Projeto Tamar – ICMBIO/IBAMA.
Contextuando a atividade pesqueira
neste cenário, ressalta-se que as atividades
offshore
dos
dois
empreendimentos,
independentes ou concomitantemente, não
concorrem com esta atividade, como já
caracterizado, e podem até funcionar, visto que
se configuram em atividades extremamente
monitoradas e fiscalizadas, para um controle
maior do setor pequeiro em função da
necessidade imediata de avaliações de medidas
mitigadoras que possam reduzir a interação e
mortalidade das tartarugas marinhas com a
atividade pesqueira.
Com relação aos cenários biofísicos, a
implantação dos empreendimentos está
baseada na conservação e recuperação da
estrutura ambiental da área, cenarizadas por
projeção, na preservação permanente das
manchas fitocenóticas, e conseqüentemente
dos ciclos ecológicos. Estas alterações se
constituem nas mais relevantes, conquanto se
exprimem ambientalmente com maior vigor.
Relacionam-se em ciclo integrado que se
realimenta e as efetiva, desde que mantido o
quadro que lhes deu origem.
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15. EQUIPE TÉCNICA
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